Appendix 3: Endemics trees species assessed / Project Conservation assessment of
Brazilian tree species towards the Global Tree Assessment
Volume VI

Family
Rutaceae

Species
Conchocarpus albiflorus (Bruniera & Groppo) Bruniera & Groppo
Neoraputia micrantha Kallunki
Ravenia pseudalterna Ducke
Spiranthera atlantica Pirani

4
9
12
19

Sabiaceae

Meliosma chartacea Lombardi
Meliosma itatiaiae Urb.

25
28

Salicaceae

Banara parviflora (A.Gray) Benth.
Banara serrata (Vell.) Warb.
Casearia bahiensis Sleumer
Casearia catharinensis Sleumer
Casearia luetzelburgii Sleumer
Casearia manausensis Sleumer
Casearia melliodora Eichler
Macrothumia kuhlmannii (Sleumer) M.H.Alford

30
37
42
47
52
57
63
67

Sapindaceae

Alatococcus siqueirae Acev.-Rodr.
Allophylus melanophloeus
Allophylus membranifolius Radlk.
Cupania castaneaefolia Mart.
Cupania impressinervia Acev.-Rodr.
Cupania ludowigii Somner & Ferrucci
Cupania olivacea Gleason & A.C.Sm.
Cupania racemosa (Vell.) Radlk.
Cupania rugosa Radlk.
Cupania zanthoxyloides Radlk.
Matayba cristae Reitz
Matayba grandis Radlk.
Matayba obovata R. L. G. Coelho, V. C. Souza & Ferrucci
Matayba sylvatica (Casar.) Radlk.
Talisia douradensis Acev.-Rodr.
Talisia ghilleana Acev.-Rodr.
Talisia marleneana (Guarim) Acev.- Rodr.
Toulicia laevigata Radlk.

75
79
83
87
91
95
99
105
111
116
120
124
130
134
139
142
150
156

Sapotaceae

Chromolucuma apiculata Alves-Araújo & M.Alves
Pouteria ciliata Alves-Araújo & M.Alves
Pouteria confusa Alves-Araújo & M.Alves
Pouteria ericoides T.D.Penn.
Pouteria erythrochrysa T.D.Penn.
Pouteria freitasii T.D.Penn.

163
168
172
177
180
187

Pouteria maxima T.D.Penn.
Pouteria pariry (Ducke) Baehni
Pouteria psammophila (Mart.) Radlk.
Pouteria samborae Alves-Araújo & Mônico
Pouteria stipulifera T.D.Penn.
Pouteria synsepala Popovkin & Faria
Pouteria trifida Alves-Araújo & M.Alves
Pradosia longipedicellata Alves-Araújo & M.Alves

193
200
207
212
216
223
227
232

Siparunaceae

Siparuna glycycarpa (Ducke) Renner & Hausner

241

Solanaceae

Aureliana cuspidata (Witasek) I.M.C.Rodrigues & Stehmann
Aureliana sellowiana (Sendtn.) Barboza & Stehmann
Aureliana tomentosa Sendtn.
Aureliana velutina Sendtn.
Aureliana wettsteiniana (Witasek) Hunz. & Barboza
Duckeodendron cestroides Kuhlm.
Solanum pabstii L.B.Sm. & Downs
Solanum verticillatum S. Knapp & Stehmann

248
252
257
261
268
271
278
284

Symplocaceae

Symplocos angulata Brand
Symplocos microstyla Aranha et al.
Symplocos pycnobotrya Mart. ex Miq.
Symplocos revoluta Casar.

291
295
299
304

Thymelaeaceae Funifera ericiflora (Gilg & Markgr.) Domke

311

Ulmaceae

Ampelocera glabra Kuhlm.

315

Urticaceae

Cecropia glaziovii Snethl.
Cecropia hololeuca Miq.
Cecropia purpurascens C.C.Berg
Cecropia ulei Snethl.

321
325
328
332

Verbenaceae

Citharexylum solanaceum Cham.
Recordia reitzii (Moldenke) Thode & O’Leary

336
342

Vochysiaceae

Callisthene castellanosii H.F.Martins
Callisthene kuhlmannii H.F.Martins
Callisthene minor Mart.
Callisthene mollissima Warm.
Erisma bracteosum Ducke
Erisma fuscum Ducke
Erisma lanceolatum Stafleu
Qualea brevipedicellata Stafleu
Qualea decorticans Ducke
Qualea gestasiana A.St.-Hil.
Qualea glaziovii Warm.

348
353
358
362
368
373
379
382
389
392
396

Qualea megalocarpa Stafleu
Qualea selloi Warm.
Ruizterania clavata (Stafleu) Marc.-Berti
Vochysia acuminata Bong.
Vochysia bifalcata Warm.
Vochysia dardanoi M.C.Vianna & Fontella
Vochysia dasyantha Warm.
Vochysia emarginata (Vahl) Poir.
Vochysia eximia Ducke
Vochysia fontellae Paula
Vochysia gardneri Warm.
Vochysia glazioviana Warm.
Vochysia inundata Ducke
Vochysia laurifolia Warm.
Vochysia maxima Ducke
Vochysia oblongifolia Warm.
Vochysia pachyantha Ducke
Vochysia parviflora Spruce ex Warm.
Vochysia rectiflora Warm.
Vochysia revoluta Ducke
Vochysia rufescens W.A. Rodrigues
Vochysia schwackeana Warm.

400
405
410
416
421
426
430
434
439
446
452
457
460
466
471
476
480
484
489
494
500
504

RUTACEAE
Conchocarpus albiﬂorus (Bruniera & Groppo) Bruniera &
Groppo
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:28-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla e Floresta Estacional Semidecidual associadas a Mata Atlântica nos
estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição restrita, EOO=129 km², AOO=16
km², duas situações de ameaça e ocorrência exclusiva em ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais severamente
fragmentadas. A Mata Atlântica nos estados em que C. albiﬂorus ocorre cobria originalmente entre
90%-100% da totalidade de seus territórios, atualmente reduzida após sucessivos ciclos econômicos
a cerca de 12,6%-20% (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Esse processo acelerou-se
signiﬁcativamente em função do desmatamento para produção de carvão, cultivo do café, cana-deaçúcar e exploração de madeira que perdurou por mais de meio século e levou a intensa
fragmentação e redução nas áreas ﬂorestais de ambos os estados. Os dois municípios em que foi
registrada apresentam cerca de 11,4% e 29,7% da Mata Atlântica original que cobria seus territórios
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018;CEPF, 2001). Mesmo considerada muito comum e
dominante no sub-bosque na localidade-tipo, (Bruniera et al., 2011), e com ocorrência conﬁrmada
dentro dos limites de Unidade de Conservação de proteção integral e no território de abrangência do
Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora endêmica ameaçada de extinção do estado do
Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018), a espécie foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se
declínio contínuo em EOO, AOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa
(distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (efetivação de Unidades de
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: Brittonia 63, 281–285. 2011. Bruniera et al.( 2015) apresenta uma nova
combinação nomenclatural. A espécie foi categorizada como “Em perigo” (EN) por Bruniera et al.
(2011).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie (Bruniera et al., 2011).
Reference:
Bruniera, C.P., Silva, C.I., Groppo, M., 2011. A new species of Almeidea (Galipeinae, Galipeeae,
Rutaceae) from Eastern Brazil. Brittonia 63, 281–285.
População:
Não existem dados sobre a população. A espécie é muito comum no remanescente ﬂorestal da
coleção-tipo, sendo dominante no sub-bosque (Bruniera et al., 2011).
Reference:
Bruniera, C.P., Silva, C.I., Groppo, M., 2011. A new species of Almeidea (Galipeinae, Galipeeae,
Rutaceae) from Eastern Brazil. Brittonia 63, 281–285.
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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: ESPÍRITO SANTO, município de Cachoeiro de Itapemirim (Otta 113); RIO DE JANEIRO,
município de São João da Barra (Araújo 6012).
AOO: 16km²
EOO: 129.9km²

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 3-4 m de altura, ocorrendo em ﬂoresta ombróﬁla nos domínios da Mata Atlântica
(Bruniera et al., 2011; 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
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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). Nas ﬂorestas litorâneas
atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de cacau
(Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os
resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas sob sistemas
de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem, principalmente devido a
severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração. Tais resultados indicam
que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos diversiﬁcadas e densas do que as ﬂorestas
secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura onde espécies de
árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras
e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez,
resulta em uma estrutura ﬂorestal drasticamente simpliﬁcada, onde espécies secundárias são
beneﬁciadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: 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). 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). Municípios como Cachoeiro de Itapemirim (ES) e São
João da Barra (RJ) apresentam cerca de 11,4% e 29,7% da Mata Atlântica original que cobria seus
territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
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
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Coletada na Mata do Carvão, onde situa-se ma Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (Araújo
6012).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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RUTACEAE
Neoraputia micrantha Kallunki
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:01-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Pirani et al., 2018). Foi coletada em Floresta
Ombróﬁla associada a Mata Atlântica no estado da Bahia, município de Almadina. Descrita em 2009,
a espécie é pouco representada em herbários e pouco se avançou em relação ao conhecimento
disponível desde sua última coleção. Diante da carência de dados geral, portanto, a espécie foi
considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações
disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de
pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) urgentes que possibilitem uma
reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de novas e precisas informações, uma vez que
sabe-se que Almadina tem sofrido com o desmatamento das áreas de cabruca devido a sua
substituição pela criação de gado (Lapig, 2018; Viana, 2001).
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Brittonia 61(1): 32–33, f. 2. 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: no
Endêmica do Brasil
Resume: Neoraputia micrantha é endêmica do Brasil (Pirani, et al. 2018). A espécie foi registrada no
estado da BAHIA, município Almadina (Fiaschi 2732).
AOO: 4km²
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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 de 12 m de altura (Fiaschi 2732), a espécie ocorre na Mata Atlântica na Floresta
Ombróﬁla (Floresta Pluvial) (Pirani, et al. 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering Fev to Fev
fruiting Fev to Fev
Resume: Neoraputia micrantha foi coletada com ﬂores e frutos em fevereiro (Jardim 1027)
Ameaças:
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 Almadina com 24523 ha tem 37,3% de seu território (9155) ha
transformados em pastagens (Lapig, 2018). Almadina tem sofrido com o
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desmatamento das áreas de cabruca devido a sua substituição pela criação de
gado (Viana, 2001).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
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).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUTACEAE
Ravenia pseudalterna Ducke
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Lucas Moraes
Data:05-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Pirani et al., 2018). Conchecida popularmente
por taiaçumirá e taiaçucaá, a espécie foi coletada Campina e Floresta de Terra Firme associada a
Amazônia nos estados do Amazonas e Pará, municípios de São Gabriel da Cachoeira e Oriximiná. A
espécie é pouco representada em herbários e pouco se avançou em relação ao conhecimento
disponível desde sua descrição em 1935. Além disso, sabe-se que extensas áreas ainda em estado
primitivo de conservação e pouco inventariadas botanicamente predominam na região em que R.
pseudoalterna foi documentada. Diante da carência de dados geral, a espécie foi considerada como
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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: Arq. Inst. Biol. Veg. 2(1): 49. 1935. Popularmente conhecida por taiaçumirá e
taiaçucaá na Amazônia (Albuquerque, 1976; Pirani et al., 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 (Pirani et al., 2018), com ocorrência no estado: AMAZONAS,
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município de Manaus (Pires 403), São Gabriel da Cachoeira (Rodrigues 926); PARÁ, município de
Oriximiná (Ferreira 1165).
AOO: 12km²
EOO: 6046.84km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: semideciduifolia
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: Árvore de 4 m de altura (Rodrigues 112), ocorrendo em campina arenosa ou em mata
primária de terra ﬁrme muito úmida de solo humoso (Albuquerque, 1976).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Jan to Jun
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor/botões nos meses de: janeiro (Ducke s.n.), fevereiro
(Rodrigues 926), abril (Pires 403), junho (Ferreira 1165).
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
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com ﬂorestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região ﬂorestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: 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: 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
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descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
ﬂorestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios ﬂorestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a ﬁm de evitar a degradação de suas ﬂorestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo ﬂorestal decorrente da última
modiﬁcação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação ﬂorestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura ﬂorestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação ﬂorestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação ﬂorestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios ﬂorestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos ﬂorestais que são compensados em
outras regiões.
Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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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Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUTACEAE
Spiranthera atlantica Pirani
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:18-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Pirani et al., 2018). Foi registrada em Floresta
Ombróﬁla associada a Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, município de Linhares. S. atlantica
é conhecida por poucas coleções e habita exclusivamente o interior da ﬂoresta tropical próximo a
cursos d'água, e em Matas de Tabuleiro, predominantes ao longo da costa atlântica capixaba (Pirani,
et al. 2018). Descrita em 2010, a espécie é pouco representada em herbários e pouco se avançou em
relação ao conhecimento disponível desde sua última coleção. Diante da carência de dados geral,
portanto, a espécie foi considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste momento, assim como por
Pirani et al. (2018), 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, uma vez que sabe-se que toda a região onde tem sido
tradicionalmente registrada está sujeita a eventos de stress cada vez mais severos (Lapig, 2018;
Rolim e Chiarello, 2004; Mendonza et al., 2000).
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Novon 20(2): 203–206, f. 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: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Pirani et al. 2018), com ocorrência no estado do ESPÍRITO
SANTO, município Linhares (Siqueira 1174).
AOO: 4km²
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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 de 12 m de altura (Folli 5450), Spiranthera atlantica é conhecida apenas de poucas
coleções do Espírito Santo, onde habita o interior de ﬂoresta ombróﬁla tropical próximo a cursos
d'água, e a “mata-de-tabuleiro”, tipo de ﬂoresta encontrada sobre terrenos do Terciário entre as
planícies arenosas Quaternárias que predominam ao longo da costa atlântica do Espírito Santo
(Pirani, et al. 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering Jan to Jan
fruiting Mar to Mar
fruiting Aug to Aug
Resume: Spiranthera atlantica é uma espécie hermafrodita, foi coletada com ﬂores em janeiro (Folli
5450) e foi coletada com frutos em março (Folli 4788) e agosto (Siqueira 1174).
Ameaças:
Ameaça: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Linhares possui 539 ha de áreas queimadas (Lapig, 2018). A prática de
queimar os canaviais com a ﬁnalidade de diminuir a quantidade de palha e, desta forma, facilitar a
colheita se consolidou na década de 1970, com o surgimento do Programa Nacional do Álcool. Ao
contrário de outras regiões canavieiras do País, na região de Linhares (ES), os solos de tabuleiro
passaram a ser cultivados com cana-de-açúcar apenas nas últimas décadas (Mendonza et al., 2000).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Linhares com 350371 ha, possui 34% de sua área (117270 ha) ocupada por
pastagem (Lapig 2018).
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: 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: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Linhares (ES) está entre os municípios brasileiros produtores de cana-de-açúcar, cujos
plantios iniciaram a partir da década de 1980 e substituíram as ﬂorestas nativas e áreas de tabuleiros
(Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010; Tavares e Zonta, 2010). Tais
cultivos são associados a prática da queima dos canaviais, com a ﬁnalidade de diminuir a quantidade
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.
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Natural Vale (Folli 5450)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SABIACEAE
Meliosma chartacea Lombardi
Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii)
Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes
Data:27-07-2018
Justiﬁcativa: Árvores com até 20 m, endêmica do Brasil (Ramos, 2018), que habita a Floresta
Ombróﬁla na Mata Atlântica. Tem ocorrência nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo.
Com AOO=44 km² e nove situações de ameaça, considerando os municípios de ocorrência. Presente
em Unidades de Conservação, sendo três delas no estado de São Paulo, em região relativamente bem
preservada, e uma no Espírito Santo, município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade
por Mata Atlântica, e que atualmente possui cerca de 20% de remanescentes ﬂorestais (SOS Mata
Atlântica INPE, 2018). Existem coletas no estado de Minas Gerais, no município de Santa Maria do
Salto, que tem 46% de seu território utilizado para pastagem (Lapig, 2018). Suspeita-se que esteja
havendo declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade do hábitat da espécie.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Novon 19(1): 62-65. 2009

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Ramos, 2018), com ocorrência nos estados de: ESPÍRITO
SANTO, município de Santa Teresa (Kollmann 4383); MINAS GERAIS, municípios de Santa Maria do
Salto (Lombardi 5537), Santana do Paraíso (Lorenzi 6729); SÃO PAULO, municípios de Capão Bonito
(Arzolla 1570), Ibiúna (Aguiar 591), Iguape (Cielo-Filho 378), Itariri (Godoi 410), Miracatu (Baitello
805), Salesópolis (Souza 499), Tapiraí (Colletta 984)
AOO: 44km²
EOO: 162008km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Resume: Árvores com até 20 m, que habita a Floresta Ombróﬁla na Mata Atlântica (Ramos, 2018)
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
mature individuals
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 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Santa Maria do Salto (MG) tem 46% de seu território usado como pastagem
(Lapig, 2018)
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Estação Biológica de Santa Lúcia (Kollmann 4383), Parque Estadual da Serra
do Mar (Souza 499), Parque Estadual de Jurupará (Aguiar 591), Parque Estadual Nascentes do
Paranapanema (Arzolla 1570)

SABIACEAE
Meliosma itatiaiae Urb.
Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii)
Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes
Data:27-07-2018
Justiﬁcativa: Árvore com até 10 m endêmica do Brasil, em Floresta Ombróﬁla na Mata Atlântica
(Ramos, 2018). Ocorre nos estados de: Espírito Santo, município de Santa Teresa; Minas Gerais,
município de Bocaina de Minas, Lima Duarte, Santana do Paraíso; Rio de Janeiro, município de Itatiaia;
São Paulo, municípios de Areias, Ibiúna, Igaratá, Juquitiba, Miracatu, Pindamonhangaba, Piquete,
Santa Isabel, São José dos Campos. Com AOO=76 km² e dez situações de ameaça, relacionadas aos
municípios de ocorrência. As principais ameaças são: a conversão da vegetação em pastagens (Lapig,
2018), e o crescimento urbano e industrial (Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 2018) nos
municípios ao redor da grande São Paulo. Embora tenha sido coletada em três Unidades 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: Symb. Antill. (Urban). 1(3): 510. 1900

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Ramos, 2018), ocorrendo nos estados de: ESPÍRITO SANTO,
município de Santa Teresa (Boone 1068); MINAS GERAIS, município de Bocaina de Minas (Carvalho
s.n.), Lima Duarte (Fontes s.n.), Santana do Paraíso (Bernacci 4453); RIO DE JANEIRO, município de
Itatiaia (Fiaschi 3853); SÃO PAULO, municípios de Areias (Seraﬁn 85), Ibiúna (Lima 855), Igaratá
(Kuhlmann 1938), Juquitiba (Polisel 964), Miracatu (Souza 34332), Pindamonhangaba (Nicolau 666),
Piquete (Arzolla 703), Santa Izabel (Kuhlmann 2550), São José dos Campos (Silva 1566).
AOO: 76km²
EOO: 34013km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 10 m, em Floresta ombróﬁla na Mata Atântica (Ramos, 2018).
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 Igaratá, vizinho a São José dos Campos, tem 24% de seu território utilizado
como pastagem (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:
locality
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: 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 Piquete, tem 24% de seu território utilizado como 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
Detalhes: O município de Areias, tem 37% de seu território utilizado como pastagem (Lapig, 2018)
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Parque Estadual do Ibitipoca (Fontes s.n.), Parque Nacional do Itatiaia (Andrade s.n.), Parque Estadual
de Jurupará (Lima 855)

Referências Bibliográﬁcas
Lapig, 2018. Disponível em: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/lapig.html
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba,
2018.
http://pindamonhangaba.sp.gov.br/downloads/relacao_empresas_2015.pdf (Acesso em julho de
2018)
Ramos, E., 2018. Sabiaceae in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Disponível em: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB104394>. Acesso em:
28 Jun. 2018
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SOS Mata Atlântica/ INPE, 2018. Atlas dos remanescentes ﬂorestais da Mata Atlântica - Período
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SALICACEAE
Banara parviﬂora (A.Gray) Benth.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por cabroé-mirim, foi coletada em Floresta Ciliar e/ou de Galeria, Floresta
Ombróﬁla (Floresta Pluvial), Floresta Ombróﬁla Mista e Restinga associadas a Mata Atlântica nos
estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa
Catarina e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=1178834 km², diversos registros
depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente (2016), e
ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral. A espécie ocorre em
múltiplas ﬁtoﬁsionomias e em distintos domínios ﬁtogeográﬁcos, de forma ocasional na maior parte
das localidades em que foi registrada. Em Santa Catarina, B. parviﬂora é considerada uma espécie
comum, com ampla distribuição, sem especiﬁcidade de habitat e população abundante na Floresta
Ombróﬁla Densa (Gasper et al., 2018). Não existem dados sobre tendências populacionais que
atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos
usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Assim, B. parviﬂora 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 J. Proc. Linn. Soc., Bot. 5(Suppl. 2): 91. 1861. Popularmente conhecida por cabroémirim em Santa Catarina (Vibrans et al., 2013a). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.:
Sim. Reserva Particular do Patrimônio Natural Meu Reino, Parque Nacional da Tijuca, Estação
Ecológica Estadual de Paraíso, Reserva Florestal da CVRD; 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não; 5 - possui amplitude de
habitat. R.: Sim; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Não; 7 - apresenta dados quantitativos sobre
o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.:
Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: (Mario Gomes, com. pess.
26/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Em Santa Catarina, Banara parviﬂora é considerada uma espécie comum, com ampla distribuição,
sem especiﬁcidade de habitat e população abundante na Floresta Ombróﬁla Densa (Gasper et al.,
2018). Na Floresta Ombróﬁla Mista a espécie foi deﬁnida pela Forma 7 de raridade, sendo
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considerada com distribuição restrita, especiﬁcidade de habitat e população escassa (Gasper et al.,
2018). O Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina registrou 19 indivíduos no componente
arbóreo/arbustivo e densidade absoluta de 2,3 ind./ha na regeneração natural da Floresta Ombróﬁla
Densa (Vibrans et al., 2013a); dois indivíduos no componente arbóreo/arbustivo e cinco indivíduos na
regeneração natural da Floresta Ombróﬁla Mista (Vibrans et al., 2013b).
Reference:
Gasper, A.L. de, Oliveira, L.Z., Lingner, D.V., Vibrans, A.C. (Orgs.), 2018. Inventário Florístico Florestal
de Santa Catarina, vol. VII, Espécies arbóreas raras de Santa Catarina. Edifurb, Blumenau, 256 p.
Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013a. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. IV, Floresta Ombróﬁla Densa. Edifurb, Blumenau, 576 p.
Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013b. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. III, Floresta Ombróﬁla Mista. Edifurb, Blumenau, 440 p.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Bahia (Fonseca 336), Espírito Santo (Pereira 5197), Minas Gerais (Leitão-Filho 2233), Paraná
(Silva 908), Rio Grande do Sul (Jarenkow 3942), Rio de Janeiro (Brade 11247), Santa Catarina (Verdi
3075), São Paulo (Viani 411).
AOO: 380km²
EOO: 1178834.21km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
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Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ombróﬁla Mista
Restinga
Resume: Árvores com cerca de 10 m de altura (Klein 11130), ocorrendo em distintas ﬁtoﬁsionomias
da Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A agropecuária e as monoculturas de Eucalyptus spp. e Pinus spp. são as principais
atividades responsáveis pela conversão e alteração das ﬂorestas em outros usos (Baesso et al., 2010;
Fernandez et al., 2018; Loyola et al., 2018; Siqueira et al., 2004; Vibrans et al., 2013a, 2013b, 2011).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual da Serra do Mar (Gomes 545), Parque Nacional Cataratas
do Iguaçu (Hatschbach 21114), Parque Estadual de Itapuã (Wiesbauer 16), Reserva Biológica da Serra
Geral (Schmidt 774).
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:

SALICACEAE
Banara serrata (Vell.) Warb.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:20-11-2018
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Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa e áreas ﬂorestadas e de diferentes níveis e intensidades de
degradação associadas a Mata Atlântica e a Amazônia nos estados do Pará, Bahia, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=1004105 km²,
ocorrência em múltiplas ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais e domínios ﬁtogeográﬁcos e presença conﬁrmada
dentro dos limites de Unidades de Conservação de distintas esferas administrativas e níveis de
proteção. Aparentemente, não sofre corte seletivo ou outro uso especíﬁco que afete sua perpetuação
na natureza. Além disso, 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). 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

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Nat. Pﬂanzenfam. [Engler & Prantl] 3, Abt. 6a: 32. 1893.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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População:
Considerada ocasional em diferentes localidades de Minas Gerais (Irwin 2121; Castro 716).
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados:PARÁ, município de Altamira (Sobral 10666); BAHIA, município de Arataca (Jardim 4595),
Santa Cruz de Cabrália (Santos 245), Jussarí (Mattos-Silva 2374), Camacan (Borges 330), Prado
(Thomas 10117), Una (Kallunki 521), Porto Seguro (Mattos-Silva 3692), Itacaré (Querino 80), Ituberá
(Carvalho-Sobrinho 203); MINAS GERAIS, município de Viçosa (Irwin 2121), Juiz de Fora (Glaziou
7514), Coronel Pacheco (Heringer 475), São Gonçalo do Rio Abaixo (Ferreira et al. 42), Descoberto
(Castro 716), Muriaé (Hatschbach 48787), Faria Lemos (Leoni 4329); RIO DE JANEIRO, município de
Armação de Búzios (Farney 4384), Teresópolis (Sucre 2355), Macaé (Farney 986), Itatiaia (Cardoso
1258), Silva Jardim (Peron 963); SÃO PAULO, município de Areias (Seraﬁm 71); ESPÍRITO SANTO,
município de Santa Teresa ( Thomas 1646). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre no
estado do Espírito Santo.

Ecologia:
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Amazônia
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Floresta Secundária
Sistema da Vegetação Secundária
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 15 m de altura (Castro 716), ocorrendo nos domínios da Amazônia e Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada em Floresta Ombróﬁla Densa
(Cardoso 1258), mata secundária (Querino 80) e ﬂoresta severamente perturbada (Kallunki 521)
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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).
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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
occupancy
Detalhes: A espécie foi coletada em fragmento próximo à áreas de desmatamento, em localidade do
município de Altamira (PA) (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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locality
occurrence
Detalhes: Segundo Silva (2002), uma preocupação é a forte erosão genética que populações naturais
da espécie vêm sofrendo, principalmente por inﬂuências antrópicas causadas por empreendimentos
imobiliários nos municípios com potencialidade turístico, a exemplo de Ilhéus, Valença, Itacaré e Porto
Seguro.
Esta também é uma ameaça na região de Armação de Búzios, onde o turismo é uma das principais
atividades econômicas desenvolvidas nos municípios de Búzios e Cabo Frio (Ribeiro e Oliveira, 2009;
Barbosa, 2003).A expansão acelerada nos municípios de Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo,
Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras e Macaé, além de loteamentos indiscriminados, todos assentados
sobre as planícies costeiras, ocasionam danos ambientais, pois além da destruição da vegetação de
restinga, promovem a contaminação das lagunas costeiras e do lençol freático (Dantas et al., 2001).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Areias, tem 37% de seu território utilizado como pastagem (Lapig, 2018)
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIA DO PARAÍBA DO SUL (US),
RESERVA BIOLÓGICA DE POÇO DAS ANTAS (PI), MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO
ITAGUARÉ (PI), PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA (PI), ÁREA DE PROTEçãO AMBIENTAL CARAPIá(US),
RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI (PI), PARQUE NACIONAL DO MONTE PASCOAL (PI), PARQUE
NACIONAL PAU BRASIL(PI), PARQUE NACIONAL DA SERRA DAS LONTRAS (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE (US), RESERVA BIOLÓGICA NASCENTES SERRA DO
CACHIMBO (PI),

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SALICACEAE
Casearia bahiensis Sleumer
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:26-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 19 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como pau-de-espeto ou louro-cajá, foi coletada em Floresta Ombróﬁla
Densa e menos frequentemente, em Mata de Restinga associadas a Mata Atlântica nos estado de
Alagoas, Bahia, Espírito Santo e Pernambuco. Apresenta ampla distribuição na Mata Atlântica de
tabuleiro, EOO=155425 km² e subpopulações aparentemente estáveis tanto ao norte como ao sul do
Rio São Francisco. Aparentemente não sofre pressão direta pelo corte seletivo e não possui uso
conhecido. Foi registrada dentro dos limites de diversas Unidades de Conservação de proteção
integral, em algumas áreas ainda em estado primitivo de conservação. Por essas razões, portanto, C.
bahiensis 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 (Lapig, 2018; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018;
Ribeiro et al., 2009; Paciencia e Prado, 2005; Rolim e Chiarello, 2004; Landau, 2003; Critical
Ecosystem Partnership Fund, 2001; Alger e Caldas, 1996).
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 22: 362. 1980. Popularmente conhecida por pau-deespeto (AL) e louro-cajá (BA) (Marquete e Mansano, 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 (Marquete e Mansano, 2016), com ocorrência nos estados:
ALAGOAS, município de Flexeiras (Pinto 146), Ibateguara (Lyra-Lemos 12781), Marechal Deodoro
(Rodrigues 1116), São Miguel dos Campos (Paiva 3324); BAHIA, município de Arataca (Perdiz 901),
Belmonte (Silva 620), Camamu (Miranda 5164), Canavieiras (Matos 3020), Conde (Ferreira 773), Entre
Rios (Popovkin 1881), Ibirapitanga (Thomas 13409), Igrapiúna (Paixão 1449), Ilhéus (Thomas 8937),
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Itabuna (Silva 58418), Porto Seguro (Folli 717), Santa Cruz de Cabrália (Mori 12076), Una (Santos
2776), Uruçuca (Martini s.n.), Valença (Fiaschi 2325), Wenceslau Guimarães (Amorim 5106); ESPÍRITO
SANTO, município de Domingos Martins (Hatschbach 57978), Linhares (Folli 3512), Santa Teresa
(Kollmann 5030); PERNAMBUCO, município de Quipapá (Andrade-Lima 4497), Recife (Guedes 2263).
AOO: 132km²
EOO: 155425.83km²

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
Floresta Ombróﬁla Densa Submontana
Formações Pioneiras sob Inﬂuência Fluvial
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Manguezal
Resume: Árvores com até 19 m de altura, ocorrendo em ﬂoresta ombróﬁla densa montana,
submontana e de terras baixas, em vegetação arbustiva com inﬂuência marinha, onde é pouco
representada (Marquete e Mansano, 2016).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Apr to Jul
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ﬂowering Sep to Oct
fruiting Jan to Sep
Resume: Foi coletada em botão ﬂoral e ﬂor em abril, julho, setembro a outubro. Os frutos imaturos e
maduros foram colecionados nos meses de janeiro a setembro. A maior incidência de materiais em
ﬂor foram nos meses de setembro e outubro e de frutos entre julho e setembro (Marquete e Mansano,
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
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: 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,
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enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura ﬂorestal drasticamente simpliﬁcada, onde espécies
secundárias são beneﬁciadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004). A área
relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem, agricultura e solo
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). 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 (Paciencia e Prado, 2005).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Monoculturas ﬂorestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da paisagem é o principal
uso do solo identiﬁcado na Região Extremo Sul da Bahia (Landau, 2003).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going

46

A espécies foi registrada no Parque Nacional de Serra das Lontras (Perdiz 901), no Parque Estadual da
Serra do Conduru (Martini s.n.), na Reserva Particular do Patrimônio Natural Água Branca (Fiaschi
2325), na Reserva Florestal de Porto Seguro (Folli 717), na Reserva Ecológica da Michelin (Paixão
1449), na Estação Ecológica do Pau-Brasil (Mori 12076), na Estação Ecológica Estadual Nova
Esperança (Amorim 5106), na Reserva Biológica Augusto Ruschi (Kollmann 5030), na Reserva Natural
da Vale do Rio Doce (Folli 4360), na Reserva Municipal Cachoeira do Pau (Thomas 13409), na Área de
Proteção Ambiental Santa Rita (Rodrigues 1116).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SALICACEAE
Casearia catharinensis Sleumer
Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii,v)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:26-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa e Floresta Ombróﬁla Mista associadas a Matas Atlântica nos
estado do Paraná e Santa Catarina. Apresenta distribuição quase restrita a Santa Catarina, AOO=36
km² e ocorrência em ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais atualmente severamente fragmentadas. Foi
documentada uma única vez no Paraná, há 30 anos, na Ilha do Mel. Os estados de ocorrência
perderem entre 70% e 87% de cobertura ﬂorestal original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Além
disso, estudos ﬁtossociológicos indicam se tratar de uma espécie com população escassa e de
distribuição restrita (Gasper et al., 2018; Vibrans et al., 2013a,b). A exploração seletiva histórica e
atual de madeira têm sido constatada até os dias de hoje nos remanescentes ﬂorestais de Santa
Catarina (Vibrans et al., 2013a,b; Sevegnani et al., 2012). Diante do exposto, portanto, C.
catharinensis foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO,
qualidade e extensão de habitat e potencialmente no número de indivíduos maduros. Adcionalmente,
não foi coletada recentemente dentro dos limites de nenhuma Unidade de Conservação. Recomendase ações de pesquisa (distribuição, busca por subpopulações dentro de áreas protegidas, números e
tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a ﬁm de se garantir sua
perpetuação no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 22: 376. 1980.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Em Santa Catarina, no componente arbóreo/arbustivo foram amostrados um indivíduo na Floresta
Ombróﬁla Mista (Vibrans et al., 2013b) e um na Floresta Ombróﬁla Densa e na regeneração natural 5
indivíduos (Vibrans et al., 2013a). Foi considerada uma espécie com população escassa e de
distribuição restrita no estado de Santa Catarina (Gasper et al., 2018).

Reference:
Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013a. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. IV, Floresta Ombróﬁla Densa. Edifurb, Blumenau, 576 p.
Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013b. Inventário Florístico
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Florestal de Santa Catarina, vol. III, Floresta Ombróﬁla Mista. Edifurb, Blumenau, 440 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.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: PARANÁ, município de Paranaguá (WSS 1269); SANTA CATARINA, municípios de Bela Vista do
Toldo (Gasper 1056), Guaramirim (Uller s.n.), Papanduva (Reitz 11396), Rio do Campo (Sobral 8501),
Rio do Sul (Reitz 6931), São Bento do Sul (Schwirkowski 1230), Taió (Uller 28).
AOO: 36km²
EOO: 14198.03km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: esciophytic
mesophytic
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Mista
Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla Mista
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com 5-8 m de altura, característica e preferencial da Floresta Ombróﬁla Densa, mas
também registrada na Floresta Ombróﬁla Mista (Gasper et al., 2018; Klein e Sleumer, 1984)
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Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Aug to Sep
fruiting Jan to Jan
fruiting Oct to Nov
Sindrome de dispersão:zoochory
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor nos meses de: agosto (Reitz 6931), setembro (Klein 11199); e
em frutos no mês de: janeiro (Reitz 11396), outubro (Reitz 7324), novembro (Uller 28).
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: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: A agricultura, pecuária e silvicultura são os principais usos do solo responsáveis pela
conversão e alteração das ﬂorestas em Santa Catarina (Sevegnani et al., 2012, 2009, Vibrans et al.,
2013b, 2013a, 2011). 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). Na Floresta Ombróﬁla Densa o gado esteve presente em 16,8% dos
remanescentes amostrados e as plantações ﬂorestais (Pinus e Eucalyptus) foram constatadas no
entorno de 50% dos remanescentes (Vibrans et al., 2013a).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: A exploração seletiva histórica ou atual de madeireira têm sido constatada nos
remanescentes ﬂorestais de Santa Catarina (Sevegnani et al., 2012, 2009, Vibrans et al., 2013b,
2013a, 2011). Outro fator de degradação que merece destaque é a prática de bosqueamento ou
roçada do sub-bosque, realizada pelos proprietários para facilitar o acesso do gado no interior da
ﬂoresta, porém subtraindo os indivíduos jovens (Sevegnani et al., 2012, 2009, Vibrans et al., 2013b,
2013a, 2011). A roçada do sub-bosque é uma atividade comum na Floresta Ombróﬁla Mista, principal
região de ocorrência da espécie (Sevegnani et al., 2012, Vibrans et al., 2013b, 2011). Cabe ainda
ressaltar que muitos proprietários tem o hábito de roçar ou eliminar de suas propriedades os
indivíduos de espécies consideradas ameaçadas de extinção ou que possam apresentar algum
impedimento para a liberação de seus pedidos de supressão vegetal junto aos órgão competentes
(Gasper et al., 2011). A cobertura das Florestas Ombróﬁlas Densa e Mista em Santa Catarina foram
estimadas em 40,5% e 24,4%, respectivamente (Vibrans et al., 2013c, 2012).
Ameaça: 11 Climate change & severe weather
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: Os recorrentes eventos climáticos que atingem Santa Catarina (Herrmann, 2014; Pezza e
Simmonds, 2005) têm causado alterações da estrutura e dinâmica populacional das espécies (Santos
et al., 2015).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SALICACEAE
Casearia luetzelburgii Sleumer
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:05-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 14 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por pau-vidro e vidro-amarelo, foi coletada em Floresta Estacional
Semidecidual e Vegetação Sobre Aﬂoramentos Rochosos associados a Mata Atlântica dos estados da
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição
ampla no leste do Brasil, EOO= 924448 km² e ocorrência em áreas com a presença de expressivos
fragmentos ﬂorestais, além da presença conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção
integral. Aparentemente, não sofre pressão direta pelo corte seletivo e não possui uso conhecido
documentado. Também encontra-se bem representada em coleções desde sua descrição formal. Por
essas razões, portanto, C. luetzelburgii 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 (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018;
Ribeiro et al., 2009; Critical Ecosystem Partnership Fund, 2001).
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 955. 1934. Popularmente conhecida
por pau-vidro e vidro-amarelo na Bahia (Marquete, R., Mansano, V.F., 2016. O gênero Casearia Jacq.
no Brasil. Rev. Biol. Neotrop. 13, 69–249.; Marquete e Vaz, 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 nos
estados: BAHIA, municípios de Anguera (Cardoso 1965), Boa Nova (Thomas 12644), Cachoeira (Grupo
Pedra do Cavalo 1015), Caturama (Conceição 2413), Formosa do Rio Preto (Ribeiro 45), Ibicoara (Melo
3662), Itatim (França 1446), Lajedinho (Guedes 30060), Milagres (França 2418), Morpará (Conceição
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2309), Morro do Chapéu (Melo 5590), São Desidério (Santos 1739), São Gonçalo dos Campos (Batista
1422); ESPÍRITO SANTO, municípios de Santa Teresa (Demuner 1391); MINAS GERAIS, municípios de
Itueta (Tameirão-Neto 2452), Januária (Salino 7612), Jaíba (Araújo-Filho 954); PARAÍBA, municípios de
Lagoa Seca (Lourenço 131), Monteiro (von Luetzelgurg 12352); PERNAMBUCO, municípios de
Araripina (Lima 368), Arcoverde (Pereira 2536), Caruaru (Reinaldo 154), Nazaré da Mata (Moraes
1345); RIO DE JANEIRO, municípios de Bom Jesus do Itabapoana (Rizzini 169), Campos dos
Goytacazes (Souza 755), Niterói (Andreata 94), Rio de Janeiro (Peixoto 78), São Pedro da Aldeia
(Farney 4901).
AOO: 124km²
EOO: 924448.63km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos
Resume: Árvore até 14 m de altura, ocorrendo na ﬂoresta estacional semidecidual com aﬂoramento
rochoso, sendo mais encontrada em baixas altitudes (Marquete and Mansano, 2016; Marquete e Vaz,
2007).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
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Fenologia:
ﬂowering Jan to Apr
ﬂowering Jul to Aug
ﬂowering Oct to Dec
fruiting Jan to Fev
fruiting Aug to Sep
fruiting Nov to Dec
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor nos meses de: janeiro (Moraes 1345), fevereiro (Pereira 2705),
março (Lourenço 131), abril (Harley 55919), julho (Moraes 17), agosto (França 1778), outubro (França
2414), novembro (França 1459), dezembro (Grupo Pedra do Cavalo 1015); e em frutos no mês de:
janeiro (Faria 5329), fevereiro (Ribeiro 45), agosto (Andreata 94), setembro (Demuner 1391),
novembro (França 1446), dezembro (Araújo-Filho 954).
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 biodiversdade 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: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Nas ﬂorestas litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da
produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é
chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque
é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o
dossel é signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello
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(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
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 encontrma-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Naciona Cavernas do Peruaçu (Salino 7612) e na APA da Serra da
Capoeira Grande (Peixoto 78).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SALICACEAE
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Casearia manausensis Sleumer
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:05-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa Submontana, de Terras Baixas e Aluvial e em Vegetação
Secundária associada a Amazônia nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia (Marquete e Mansano,
2016). Apresenta distribuição ampla, EOO=111448 km², e ocorrência 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 em regiões
adjacentes a sua ocorrência conhecida indicam possivelmente uma maior amplitude geográﬁca do
que a atualmente documentada, uma vez que existe habitat disponível. 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: Espécie descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 22: 321. 1980.
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 Careiro (Monteiro 1330), Manaus (Prance 11416), Rio Preto da Eva
(Dick 69); PARÁ, município de Oriximiná (Cid 1435); RONDÔNIA, município de Porto Velho 67).
AOO: 64km²
EOO: 111448.89km²

58

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitoﬁsionomias: Floresta Estacional Decidual de Submontana
Floresta Ombróﬁla Densa Aluvial
Floresta Secundária
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores com até 8 m de altura, ocorrendo na ﬂoresta ombróﬁla densa submontana, de
terras baixas e aluviais e em vegetação secundária (Marquete e Mansano, 2016).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Jan to Apr
ﬂowering Jun to Dec
fruiting Jan to Aug
fruiting Dec to Dec
Resume: A espécie encontra-se em botão e ﬂor de janeiro a abril e junho a dezembro. Os frutos
imaturos e maduros são mais colecionados nos meses de janeiro a agosto, raro dezembro (Marquete
e Mansano, 2016).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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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
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
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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
(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 espécies foi registrada na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Ramos 1875).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SALICACEAE
Casearia melliodora Eichler
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:26-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como mucambo, foi coletada em Cerrado lato sensu, Floresta Estacional
Semidecidual e Floresta Ombróﬁla Densa associados ao Cerrado e a Mata Atlântica nos estado da
Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta ampla distribuição, EOO=453190 km² e ocorrência
em diferentes ﬁtoﬁsionomias e graus de perturbação. Apesar de não contar com um grande número
de registros de coleta incluidos em herbários e presença conﬁrmada em Unidades de Conservação,
aparentemente não sofre pressão direta pelo corte seletivo e não possui uso conhecido documentado.
Por essas razões, portanto, C. meliodora 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 (Lapig, 2018; SOS
Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al., 2009; Paciencia e Prado, 2005; Rolim e Chiarello, 2004;
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Landau, 2003; Critical Ecosystem Partnership Fund, 2001; Alger e Caldas, 1996).

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Fl. bras. 13(1):469. 1871. Popularmente conhecida por mucambo na
Bahia (Marquete and Mansano, 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 nos
estados: BAHIA, municípios de Entre Rios (Popovkin 760), Jequié (Macedo 12); MINAS GERAIS,
município de Buritis (Irwin 5478); RIO DE JANEIRO, município de Cantagalo (Brito s.n.), Itatiaia
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(Campos Porto 733), Nova Friburgo (Campell s.n.), Rio de Janeiro (Riedel s.n.), Santa Maria Madalena
(Lisboa s.n.).
AOO: 32km²
EOO: 453190.42km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: mesophytic
Longevidade: perennial
Fenologia: deciduifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa Montana
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla Densa Submontana
Savana Arborizada
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore de 8-10 m de altura, ocorrendo em ﬂoresta ombróﬁla densa montana, submontana,
na estacional semidecidual e na savana arborizada (Marquete and Mansano, 2016; Marquete e Vaz,
2007).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
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ﬂowering Fev to Fev
ﬂowering Aug to Oct
fruiting Apr to Apr
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor nos meses de: fevereiro (Macedo 470), agosto (Irwin 5478),
setembro (Campell s.n.), outubro (Popovkin 760); e em frutos no mês de: abril (Macedo 12).
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 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: 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). 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.
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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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 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, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontrma-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). 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 (SoaresFilho et al., 2014).

SALICACEAE
Macrothumia kuhlmannii (Sleumer) M.H.Alford
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:20-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 26 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla, Floresta Estacional Semidecidual, Caatinga (stricto sensu) e Área
antrópica associadas a Mata Atlântica e a Caatinga nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=385506 km², constante
frequência de coletas, ocorrência em múltiplas ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais e domínios ﬁtogeográﬁcos e
presença conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de distintas esferas
administrativas e níveis de proteção. Aparentemente, não sofre corte seletivo ou outro uso especíﬁco
que afete sua perpetuação na natureza. Além disso, 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). 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.

67

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Novon 16(3): 296. 2006.
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: ALAGOAS, município de Maceió (Chagas-Motta 2628), São Miguel dos Campos (Monteiro
21884); BAHIA, município de Jussarí (Jardim 1606), Prado (Mori 10640), Ilhéus (Sambuichi 349), Una
(Mori 11016), Entre Rios (Popovkin 1987), Jequié (Macedo et al., 1645), Ibriapitanga (Victor 2215),
Caturama (Conceição s.n; HU 121563), Itagiba (Araujo 14), Itabepi (Belém 2878), Uruçuca (Thomas
13306); ESPIRITO SANTO, município de Conceição da Barra (Luiza 52), Linhares (Flores 912),
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Cachoeiro de Itapemirim (Moreira 13), Colatina (Kuhlmann 6559), Afonso Claudio (Julkoski 330), Serra
(Cribari 82); MINAS GERAIS, município de Caratinga (Sposito 29), Tombos (Mello Barreto 1572), Faria
Lemos (Lucas et al., 676), Carangola (Leoni 3101), Divino (Leoni 6688), Visconde de Rio Branco
(Mexia 5294); RIO DE JANEIRO, município de São Francisco de Itabapoana (Archanjo 453), Macaé
(Riedel 1151). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre nos estado do Espírito Santo e Rio
de Janeiro.

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla Densa Submontana
Área de Formações Pioneiras
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Caatinga (stricto sensu)
Área antrópica
Resume: Árvores até 26 m de altura (Jardim 3170), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada também em vegetação de vegetação de caatinga
aberta (Conceição s.n; HU 121563) e em plantação de cacau abandonada (Sambuichi 349).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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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 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
Detalhes: O município de São Miguel dos Campos com 36087 ha, tem 52% de seu território (18720
ha) convertidos em cultivo de cana-de-açúcar (Lapig, 2018).
A espécie também ocorrem em pequeno fragmento imerso em matriz agropastoril na região de
Maceió (AL) (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).
No município de Ilhéus, a espécie foi coletada em plantação de cacau abandonada (Sambuichi 349).
De acordo com Sambuichi (2003) no município de Ilhéus, BA, em determinadas áreas há apenas
diminutos fragmentos descaracterizados,
principalmente por plantações de cacau em sistema de cabruca ou com sombreamento
monoespecíﬁco, além de pastagens e pequenas roças de cultivos diversos. Em Uruçuca (BA), a
espécie também foi coletada em ﬂoresta perturbada com cacau (Thomas 13306).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
locality
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Detalhes: A espécie foi coletada em área limítrofe a mineradora na região de Itagiba (BA) (Araujo 14)
(Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Nos municípios de Colatina e Itagiba (BA) e de Serra (ES) a espécie ocorre em fragmentos
muito próximos à área urbana (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
Detalhes: O município de Caturama (BA), com cerca de 71.627 ha, contém 53,6% de sua área
convertida em pastagens (Lapig, 2018). A espécie foi coletada em fragmento imerso em matriz de
pastagem no município de Caturama (BA) (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).
O município de Visconde de Rio Branco (MG), com cerca de 24.335 ha, contém 71,67% de sua área
convertida em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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habitat
occurrence
Detalhes: Os remanescentes ﬂorestais representam apenas 24% no município de Macaé (SOS Mata
Atlântica/INPE, 2010).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CARAPIÁ (US), MONUMENTO NATURAL
MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ÁGUA SANTA DE MINAS (US),
FLORESTA NACIONAL DE PACOTUBA (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL MESTRE
ÁLVARO (US), FLORESTA NACIONAL DE GOYTACAZES (US), FLORESTA NACIONAL DE RIO PRETO (US),
REFúGIO DE VIDA SILVESTRE DE UNA (PI), PARQUE NACIONAL DA SERRA DAS LONTRAS (PI), PARQUE
MUNICIPAL NATURAL DA BOA ESPERANçA (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGOA ENCANTADA
(US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE (US)

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SAPINDACEAE
Alatococcus siqueirae Acev.-Rodr.
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Sérgio Braga Neto; Patricia da Rosa
Data:10-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 19 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por baratinha e pitomba-do-rio-doce, foi coletada em Floresta Ombróﬁla
associada a Mata Atlântica no estado do Espírito Santo. Apresenta distribuição restrita, EOO=2036
km², quatro situações de ameaça e ocorrência em ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal severamente fragmentada.
Sabe-se que grande parte dos ecossistemas ﬂorestais capixabas encontram-se fragmentados como
resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando somente 12,6% de
remanescentes ﬂorestais originais (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Esse processo acelerou-se
signiﬁcativamente em função do cultivo do café e do ciclo de exploração de madeira, que perdurou
por mais de meio século (Thomaz, 2010). Atualmente, ﬂorestas nativas são substituídas por
monoculturas de Eucalyptus spp. (Siqueira et al., 2004), e extensas monoculturas de cana-de-açúcar
e pastagens(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: PhytoKeys 10: 2. 2012. Também conhecida como baratinha e pitomba-do-riodoce no Espirito Santo (Acevedo-Rodríguez, 2012).

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, municípios de Baixo Guandu (Lima 16), Laranja da Terra (Folli 1761),
Linhares (Folli 7206).
AOO: 20km²
EOO: 2036.8km²
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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: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 14 até 19 m de altura (Acevedo-Rodríguez, 2012), ocorrendo nos domínios da
Mata Atlântica em ﬂoresta ombróﬁla (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
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silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Nas ﬂorestas litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da
produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é
chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque
é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o
dossel é signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; 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:
habitat
mature individuals
Detalhes: As ﬂorestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Segundo Siqueira et al. (2004) a partir da criação de programas
de extensão e fomento ﬂorestal do governo e de empresas privadas na década de 1990 iniciou-se a
ocupação de extensas áreas com plantios homogêneos, principalmente Eucalyptus e Pinus no estado
do Espírito Santo. O Estado possui cerca de 35% de sua área com aptidão preferencial para a
atividade ﬂorestal, apresentando os maiores índices mundiais de produtividade de Eucalyptus
(Siqueira et al., 2004).
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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).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SAPINDACEAE
Allophylus melanophloeus Radlk.
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Marcio Verdi
Data:12-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Coelho, 2018). Popularmente conhecida como
cucum, fruta-de-faraó, fruta-do-pombo, pé-de-galinha, três-folhas-do-mato, entre outros, foi coletada
em Floresta Ciliar e/ou de Galeria e Floresta Ombróﬁla associadas a Mata Atlântica nos estados do Rio
de Janeiro e São Paulo. Segundo (Coelho 2014) a espécie tem indicação de ocorrência também para
Minas Gerais e Espírito Santo, porém considerou-se válido apenas os registros do material-tipo, pois a
espécie ainda carece de estudos para uma melhor delimitação morfológica e consequentemente
geográﬁca. Diante da carência de dados geral, portanto, a espécie foi considerada como Dados
Insuﬁcientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações disponíveis não
possibilitou a condução de avaliação de risco de extinção. Novos estudos buscando encontrar a
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espécie em outras localidades na região próxima a sua área de ocorrência fazem-se necessários para
melhorar o conhecimento taxonômico e sobre sua distribuição e assim possibilitar uma robusta
avaliação de seu risco de extinção.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Bras. 13 (3): 478. 1900. Popularmente conhecida como cucum, fruta-de-paraó,
fruta-do-pombo, pé-de galinha, três-folhas-do-mato nos estados brasileiros do Rio de Janeiro e São
Paulo (Coelho 2014).

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: RIO DE JANEIRO, município do Rio de Janeiro (Ule 2377); SÃO PAULO (Burchell 4651).
Segundo (Coelho 2014) a espécie é indicada para Minas Gerais e Espírito Santo, porém recomendou-
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se que fossem validados apenas os registros do material tipo, pois a espécie ainda carece de estudos
para uma melhor delimitação morfológica e consequentemente geográﬁca (Coelho comm. pess.
12/2018).
AOO: 8km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 7 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Coelho 2014).
Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Desde a fundação da cidade do Rio de Janeiro até o século XIX, o uso de rochas como
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principal matéria prima de habitações e demais edifícios, era uma característica peculiar à cidade
(Almeida e Porto Junior, 2012). Existem registros fotográﬁcos e são historicamente conhecidas as
pedreiras aos pés do Morro da Cintra, nas proximidades da Pedreira da Candelária, sendo a frente de
extração exposta na Rua Marquesa de Santos de fácil acesso (Almeida e Porto Junior, 2012). As
atividades das pedreiras resultaram em danos ambientais como a retirada da vegetação local, o uso
de explosivos e a geração de poeira, causando distúrbios para a população local (Almeida e Porto
Junior, 2012). Nos relatos históricos de viajantes, há diversas menções sobre a degradação visual e ao
uso de explosivos (Almeida e Porto Junior, 2012).
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A expansão da área urbana formal e informal da cidade do Rio de Janeiro sobre o maciço da
Tijuca constitui o principal e mais antigo vetor de transformação da estrutura da paisagem. A
ocupação espontânea do tipo favela ganha destaque pela característica peculiar de instalar-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). 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 Land/water protection
Situação: needed
Não há indicação de ocorrência para unidades de conservação (vide resumo da distribuição).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SAPINDACEAE
Allophylus membranifolius Radlk.
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Inaldo Santo; Rodrigo Amaro
Data:18-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Coelho, 2018). Foi coletada em Floresta
Ombróﬁla (Floresta Pluvial) associada a Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Apesar da
existência de cerca de 24 coletas atribuídas ao táxon, somente o material-tipo e de uma coleta mais
recente (Andreata 603) foram considerados válidos. Diante da carência de dados geral, portanto, 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
taxonômicos e buscando encontrar a espécie em outras localidades na região próxima a sua área de
ocorrência fazem-se necessários para melhorar o conhecimento taxonômico e 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 Fl. Bras. 13(3): 492. 1900.

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: RIO DE JANEIRO, município de Niterói (Andreata 603), Rio de Janeiro (Lhotsky s.n.). Nos
registros, antes da conclusão das validações, foram feitas anotações pelo especialista justiﬁcando as
respostas (Coelho com. pess.). Somente os registros dos tipos e de uma coleta mais recente
(Andreata 603) foram considerados nos cálculos EOO e AOO (M. Gomes com. pess. em 12/12/2018).
AOO: 8km²
EOO: 0km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 5 m de altura (Andreata 603), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Jun to Jun
fruiting Apr to Apr
fruiting May to May
Resume: Encontrada com ﬂores em junho (S.V.A. Pessoa 709) e com fruto em abriu (R. Marquete 931)
e maio (S.V.A. Pessoa 706).
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:
habitat
mature individuals
occupancy
occurrence
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 instalar-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 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE NACIONAL DA TIJUCA (PI), PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA
TIRIRICA (PI).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SAPINDACEAE
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Cupania castaneaefolia Mart.
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Na
apresentação da espécie para a Flora do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), Cupania
castaneifolia consta como espécie válida, mas no Plant List (The Plant List, 2013) está como sinônimo
de C. racemosa. As espécies do gênero Cupania, de modo geral, são de difícil delimitação, sendo que
esta espécie é pouco conhecida e necessita de maiores estudos para uma conclusão precisa sobre
seu real status taxonomico e consequentemente, espaciais e ecológicos. Assim, a espécie é
reconhecida somente a partir das duas coleções-tipo, 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 taxonômico e 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 21: 2. 1838. O epíteto castaneaefolia deve ser atualizado para castaneifolia
em todas as citações. Na apresentação da espécie para a Flora do Brasil (Cupania in Flora do Brasil
2020 em construção, 2018), Cupania castaneifolia consta como espécie válida, mas no Plant List (The
Plant List 2013) está como sinônimo de Cupania racemosa. As espécies de Cupania, de um modo
geral, são de difícil delimitação, sendo que esta espécie é pouco conhecida e necessitas de maiores
estudos para uma conclusão mais acertada (Genise V. Somner, com. pess. em 7/12/2018).
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 com ocorrência no estado: de MATO GROSSO, município de
Camapuã (Riedel 674), Cuiabá (Martius 489). Segundo a Flora do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
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construção, 2018) a espécie ocorre também nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso do
Sul, Goiás e Distrito Federal, porém a especialista considera que a espécie é pouco conhecida e sua
distribuição precisa ser revista (Genise V. Somner, comm. pess. em 7/12/2018). Dessa forma
validaram-se apenas os registros das coletas tipo.
AOO: 8km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore ocorrendo nos domínios do Cerrado (Genise V. Somner comm. pess. em 7/12/2018).
Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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,
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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: needed
Não há conﬁrmação de ocorrência da espécie em unidade de conservação.
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SAPINDACEAE
Cupania impressinervia Acev.-Rodr.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombróﬁla
(Floresta Pluvial) associadas a Mata Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Apresenta distribuição ampla, EOO=700936
km², diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas
recentemente, e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral A espécie
ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi
registrada. Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções
no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam sua existência na natureza. Assim, C. impressinervia 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: BioLlania, Ed. Espec. 6: 147. 1997. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Pesquisa; 2 - ocorre em
Unidades de Conservação. R.: Não; 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.: (Rubens Luiz Gayoso, com. pess. 28/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
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estado: Alagoas (Oliveira 1510), Bahia (Lima 153), Ceará (Silveira 777), Espírito Santo (Folli 15),
Paraíba (Dionísio 194), Pernambuco (Gardner 953), Rio Grande do Norte (Cestaro 581), Sergipe (Viana
1014).
AOO: 720km²
EOO: 700936.6km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 8 m de altura (Pereira et al., 2016), ocorrendo em ﬂorestas estacional decidual,
semidecidual e ombróﬁla densa (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:
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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: Apesar de abrigar uma parcela considerável da diversidade biológica e do endemismo de
plantas (Grillo et al., 2005), os fragmentos ﬂorestais situados ao norte do rio São Francisco (entre os
estados de Alagoas e Rio Grande do Norte), denominado de Centro de Endemismo Pernambuco (Grillo
et al., 2005; Tabarelli et al., 2005a), são também os mais devastados da Mata Atlântica (Nemésio e
Santos-Junior, 2014; Ranta et al., 1998; Tabarelli et al., 2005b). Tal situação decorre de um histórico
de degradação mais antigo e amplo, iniciado com o ciclo econômico de exploração do pau-brasil e
posteriormente com a substituição das ﬂorestas por plantações de cana-de-açúcar (Coimbra Filho e
Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al., 2005b). A ﬂoresta remanescente está hoje
representada por pequenos fragmentos ﬂorestais imersos em uma matriz agrícola e urbana (Ranta et
al., 1998; Silva e Tabarelli, 2000). Baseado neste cenário, (Silva e Tabarelli, 2000) propuseram que
cerca de 1/3 das árvores estariam ameaçadas de extinção regional. Atualmente, restam menos de 6%
da cobertura original do Centro de Endemismo Pernambuco e a maior parte da ﬂoresta remanescente
está nas áreas pertencentes às usinas de açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005). Em Alagoas, a
expansão da cana-de-açúcar se deu mediante a sua adaptação aos seus condicionantes naturais
(Santos et al., 2007). Os ciclos de expansão da monocultura, sobretudo, devido aos incentivos
federais, foram responsáveis pelo desmatamento de grande parte da cobertura original do território
alagoano. Além deste impacto principal, seguiram-se outros ligados ao processamento da cana para a
fabricação de açúcar e álcool anidro (Santos et al., 2007).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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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).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual de Pedra Talhada (Lyra-Lemos 1488), Parque Nacional de
Ubajara (Fernandes s.n.), Parque Estadual de Itaúnas (Freitas 240), Parque Nacional Serra de
Itabaiana (Landim 786), Reserva Florestal de CVRD (Folli 15), Reserva Biológica Guaribas (Pereira
501).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SAPINDACEAE
Cupania ludowigii Somner & Ferrucci
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por camboatá-vermelho, foi coletada em Área antrópica, Floresta Estacional
Semidecidual e Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) associadas a Mata Atlântica nos estados de
Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta
distribuição ampla, EOO= 620177 km², diversos registros depositados em coleções biológicas,
inclusive com coletas realizadas recentemente (2016), e ocorrência conﬁrmada em Unidades de
Conservação de proteção integral. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias, incluindo áreas
atropizadas, 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
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na natureza. Assim, C. ludowigii 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: Bot. J. Linn. Soc. 146(2): 218. 2004. Popularmente conhecida por camboatávermelho (Somner e Ferrucci, 2004). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta
uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Pesquisa; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.:
Sim. Serra do Cipó; Reserva Ecológica Municipal, Bonito, Pernambuco; Itatiaia; Parque Estadual do
Jaraguá, São Paulo; Horto Florestal., São Paulo; Santa Tereza, ES; Chapada Diamantina; 3 - apresenta
registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Sim.
Cerrado l.s.; Mata Atlântica; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim; 6 - possui especiﬁcidade de
habitat. R.: Não; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em
relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes
sobre suas populações. R.: (Rubens Luiz Gayoso, com. pess. 28/11/2018).
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), com ocorrência no
estado: Alagoas (Nusbaumer 4064), Bahia (Roque 2050), Espírito Santo (Magnago 1060), Minas
Gerais (Silva 54), Pernambuco (Silva 312), Rio de Janeiro (Barros 171), São Paulo (Seraﬁm 111). De
acordo com a Flora do Brasil 2020 em construção (2018) a espécie ocorre também na Paraíba e Rio
Grande do Norte.
AOO: 308km²
EOO: 620177.46km²

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: Área antrópica
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 10-20 m de altura (Somner e Ferrucci, 2004), ocorrendo na Mata Atlântica (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Apesar de abrigar uma parcela considerável da diversidade biológica e do endemismo de
plantas (Grillo et al., 2005), os fragmentos ﬂorestais situados ao norte do rio São Francisco (entre os
estados de Alagoas e Rio Grande do Norte), denominado de Centro de Endemismo Pernambuco (Grillo
et al., 2005; Tabarelli et al., 2005a), são também os mais devastados da Mata Atlântica (Nemésio e
Santos-Junior, 2014; Ranta et al., 1998; Tabarelli et al., 2005b). Tal situação decorre de um histórico
de degradação mais antigo e amplo, iniciado com o ciclo econômico de exploração do pau-brasil e
posteriormente com a substituição das ﬂorestas por plantações de cana-de-açúcar (Coimbra Filho e
Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al., 2005b). A ﬂoresta remanescente está hoje
representada por pequenos fragmentos ﬂorestais imersos em uma matriz agrícola e urbana (Ranta et
al., 1998; Silva e Tabarelli, 2000). Baseado neste cenário, (Silva e Tabarelli, 2000) propuseram que
cerca de 1/3 das árvores estariam ameaçadas de extinção regional. Atualmente, restam menos de 6%
da cobertura original do Centro de Endemismo Pernambuco e a maior parte da ﬂoresta remanescente
está nas áreas pertencentes às usinas de açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual do Forno Grande (Fontana 5404), Parque Estadual Serra
do Brigadeiro (Leoni 2122), Parque Estadual da Pedra Selada (Baez 1630), Parque Nacional do Itatiaia
(Barros 285), Parque Estadual Três Picos (Uhlmann 608), Parque Estadual da Serra do Mar
(Ivanauskas 5070), Parque Estadual do Jaraguá (Esteves 196), Reserva Biológica Santa Lúcia
(Marquete 3875), Reserva Biológica da Pedra Talhada (Nusbaumer 4064), Reserva Natural da Vale
(Meirelles 586).
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:

SAPINDACEAE
Cupania olivacea Gleason & A.C.Sm.
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Sérgio Braga Neto; Marcio Verdi
Data:10-12-2018
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Justiﬁcativa: Árvore, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada em
Floresta Ombróﬁla associada a Amazônia nos estados do Amapá, Maranhão e Tocantins. É conhecida
por somente quatro coletas esparsas, e desde sua última documentação na natureza em 2011, pouco
se avançou em relação ao estado de conhecimento de C. olivacea 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.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Bull. Torrey Bot. Club 61: 193. 1934

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAPÁ, município de Porto Grande (Silva 2755); MARANHÃO, município de Maracaçumé
(Fróes 1978), São Luís (Giorni s.n.); TOCANTINS, município de Tocantinópolis (Prance 58646).
AOO: 16km²
EOO: 185297.9km²

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 Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
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inﬂuenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as ﬂorestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justiﬁca projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com ﬂorestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região ﬂorestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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
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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
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
mature individuals
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).
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
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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 encontrada no Parque Estadual do Bacanga (Giorni s.n.)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SAPINDACEAE
Cupania racemosa (Vell.) Radlk.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
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Data:18-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 18 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por cambatam-preta, foi coletada em Floresta Estacional Semidecidual,
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e Restinga associadas a Caatinga, ao Cerrado e a Mata Atlântica
nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de
Janeiro, São Paulo, Sergipe e Rio Grande do Norte. Apresenta distribuição ampla, EOO=1383867 km²,
diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente
(2017), e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas onde
ainda predominam na paisagem extensões signiﬁcativas de ecossistemas naturais em estado prístino
de conservação. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e em distintos domínios
ﬁtogeográﬁcos, de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. Possui valor
comercial devido o uso madeireiro e as sementes para artesanato (Guarim-Neto et al., 2000).
Entretanto, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções
no número de indivíduos maduros na natureza. Assim, O. arborea foi considerada como Menor
Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais)
e conservação (Plano de Manejo sustentável) a ﬁm de se ampliar o conhecimento disponível e
garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München ix. (1879) 568.
Popularmente conhecida por cambatam-preta (Guarim-Neto et al., 2000). De acordo com especialista
botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Pesquisa; 2 - ocorre
em Unidades de Conservação. R.: Sim. Reserva Biológica União, Rio das Ostras, Rio de Janeiro; PN da
Serra dos Órgãos; Reserva Biológica Augusto Ruschi - Nova Lombardia, Santa Teresa, Espírito Santo;
3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla.
R.: Não; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Não; 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.: (Rubens Luiz Gayoso, com. pess. 28/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Apresenta uso madeireiro (Guarim-Neto et al., 2000).
Reference:
Guarim-Neto, G., Santana, S.R., Silva, J.V.B. da, 2000. Notas etnobotânicas de espécies de
Sapindaceae Jussieu. Acta Bot. Brasilica 14, 327–334.
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 (Chagas-Mota 1467), Bahia (Mori 10375), Espírito Santo (Kollmann 4578), Minas
Gerais (Krieger 13424), Paraíba (Felix 2109), Pernambuco (Tavares 944), Piauí (Alencar 796), Rio de
Janeiro (Ramos 1141), São Paulo (Robim 602), Sergipe (Almeida 78) e Rio Grande do Norte (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

AOO: 912km²
EOO: 1383867.37km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores até 18 m de altura (Perdiz et al., 2014), ocorrendo na Mata Atlântica, Cerrado e
Caatinga (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
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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: Apesar de abrigar uma parcela considerável da diversidade biológica e do endemismo de
plantas (Grillo et al., 2005), os fragmentos ﬂorestais situados ao norte do rio São Francisco (entre os
estados de Alagoas e Rio Grande do Norte), denominado de Centro de Endemismo Pernambuco (Grillo
et al., 2005; Tabarelli et al., 2005a), são também os mais devastados da Mata Atlântica (Nemésio e
Santos-Junior, 2014; Ranta et al., 1998; Tabarelli et al., 2005b). Tal situação decorre de um histórico
de degradação mais antigo e amplo, iniciado com o ciclo econômico de exploração do pau-brasil e
posteriormente com a substituição das ﬂorestas por plantações de cana-de-açúcar (Coimbra Filho e
Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al., 2005b). A ﬂoresta remanescente está hoje
representada por pequenos fragmentos ﬂorestais imersos em uma matriz agrícola e urbana (Ranta et
al., 1998; Silva e Tabarelli, 2000). Baseado neste cenário, (Silva e Tabarelli, 2000) propuseram que
cerca de 1/3 das árvores estariam ameaçadas de extinção regional. Atualmente, restam menos de 6%
da cobertura original do Centro de Endemismo Pernambuco e a maior parte da ﬂoresta remanescente
está nas áreas pertencentes às usinas de açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005). Em Alagoas, a
expansão da cana-de-açúcar se deu mediante a sua adaptação aos seus condicionantes naturais
(Santos et al., 2007). Os ciclos de expansão da monocultura, sobretudo, devido aos incentivos
federais, foram responsáveis pelo desmatamento de grande parte da cobertura original do território
alagoano. Além deste impacto principal, seguiram-se outros ligados ao processamento da cana para a
fabricação de açúcar e álcool anidro (Santos et al., 2007).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie apresenta registros em distas unidades 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
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
Usos:
Uso: 16. Other
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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SAPINDACEAE
Cupania rugosa Radlk.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ciliar e/ou de Galeria, Cerrado (lato sensu), Caatinga (stricto sensu), Floresta
Ombróﬁla (Floresta Pluvial), Floresta Estacional Semidecidual e Restinga associadas a Mata Atlântica,
a Caatinga e ao Cerrado nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Tocantins. Apresenta
distribuição ampla, EOO=814791 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 e em distintos
domínios ﬁtogeográﬁcos, de forma rara na maior parte das localidades em que foi registrada. A
espécie tem uso madeireiro, sendo utilizada na construção civil (Guarim-Neto et al., 2000). Porém,
não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número
de indivíduos maduros, apesar do corte seletivo poder representar vetor de stress severo. Assim, C.
rugosa foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição,
tendências e números populacionais) e conservação (Plano de Manejo sustentável) a ﬁm de se
ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Das Pﬂanzenreich Regni Vegetabilis Conspectus. 4 (165): 1-1539. De acordo com
especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim.
Pesquisa; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Reserva Biológica do Córrego Grande,
Conceição da Barra, Espírito Santo; CVRD Linhares, ES; 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não; 5 - possui amplitude de
habitat. R.: Sim; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Não; 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.: (Rubens Luiz Gayoso, com. pess.
28/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie tem uso madeireiro, sendo utilizada na construção civil (Guarim-Neto et al., 2000).
Reference:
Guarim-Neto, G., Santana, S.R., Silva, J.V.B. da, 2000. Notas etnobotânicas de espécies de
Sapindaceae Jussieu. Acta Bot. Brasilica 14, 327–334.
População:
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Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Bahia (Silva 2537), Espírito Santo (Spada 292), Minas Gerais (Folli 6790), Tocantins (Ramos
893).
AOO: 256km²
EOO: 814791.21km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Cerrado (lato sensu)
Caatinga (stricto sensu)
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Restinga
Resume: Árvores até 20 m de altura (Perdiz et al., 2014), ocorrendo no Cerrado, Caatinga e Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
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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 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,
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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
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Apesar de sua enorme importância para a conservação de espécies e a prestação de
serviços ecossistêmicos, o Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal original, e apenas
19,8% permanece inalterado. Entre 2002 e 2011, taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores do que na Amazônia (Strassburg et al., 2017). 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).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional do Descobrimento (Daneu 196), Reserva Florestal da
Companhia Vale do Rio Doce (Dpada 292).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

SAPINDACEAE
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Cupania zanthoxyloides Radlk.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 16 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por camboatá, pau-d'arco-da-folha-dura, pau-d'arco-branco, cuvantã e
serrinha, foi coletada em Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
associadas a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa
Catarina, São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=436807 km², diversos registros depositados
em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência conﬁrmada em
Unidades de Conservação de proteção integral. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias, de
forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. Não existem dados sobre
tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros,
apesar do potencial madeireiro atribuído ao táxon. Assim, C. zanthoxyloides 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.). i. 386. Popularmente conhecida por camboatá, paud'arco-da-folha-dura, pau-d'arco-branco, cuvantã, serrinha (Somner e Ferrucci, 2009). De acordo com
especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim.
Pesquisa, Construção civil; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Parque Estadual das
Fontes do Ipiranga, São Paulo; Parque Estadual de Ibitipoca, Minas Gerais; CVRD, Linhares, ES; 3 apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.:
Não; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Não; 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.: (Rubens Luiz Gayoso, com. pess. 28/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie tem uso madeireiro (Rubens Luiz Gayoso, com. pess. 28/11/2018).
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Espírito Santo (Folli 7254), Minas Gerais (Melo Jr 562), Paraná (Kummrow 2932), Rio de Janeiro
(Araújo 64), Santa Catarina (Reitz 4814), São Paulo (Pirani s.n.).
AOO: 228km²
EOO: 436807.87km²

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 Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 16 m de altura (Somner e Ferrucci, 2009), ocorrendo em ﬂorestas estacional
semidecidual e ombróﬁla densa (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
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Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A 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). As ﬂorestas plantadas
de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua maioria, nos estados de Minas Gerais,
com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul (Baesso et al., 2010).
Segundo Siqueira et al. (2004) a partir da criação de programas de extensão e fomento ﬂorestal do
governo e de empresas privadas na década de 1990 iniciou-se a ocupação de extensas áreas com
plantios homogêneos, principalmente Eucalyptus e Pinus no estado do Espírito Santo. O Estado possui
cerca de 35% de sua área com aptidão preferencial para a atividade ﬂorestal, apresentando os
maiores índices mundiais de produtividade de Eucalyptus (Siqueira et al., 2004).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual da Serra do Ibitipoca (Forzza 3656), Parque Estadual de
Campinhos (Roderjan 453), Parque Estadual das Lauráceas (Brotto 1827), Parque Estadual do Morro
do Diabo (Aguiar 498), Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (Kirizawa, 428), Parque Estadual de
Campos do Jordão (Robin s.n.), Parque Estadual Carlos Botelho (Silva 254).
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: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

SAPINDACEAE
Matayba cristae Reitz
Risco de extinção: VUB1ab(iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:18-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 11 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por camboatá, comboatá-mirim e cubatã-do-crista, foi coletada em Floresta
Ombróﬁla (Floresta Pluvial), Floresta Ombróﬁla Mista e Floresta Ciliar e/ou de Galeria associadas a
Mata Atlântica nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Apresenta distribuição restrita,
EOO=6942 km² e ocorrência em ﬁtoﬁsionomia severamente fragmentada. Em Santa Catarina, foi
amostrado somente um indivíduo, indicando potencial raridade da espécie neste estado (Vibrans et
al., 2013). Estima-se que restem atualmente cerca de 15% da vegetação original da Mata Atlântica
(SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Sabe-se que grande parte dos ecossistemas ﬂorestais dos estados
de ocorrência conﬁrmada encontram-se reduzidos e fragmentados como resultado de atividades
antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando somente entre 14% e 28.8% de
remanescentes ﬂorestais originais (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Desmatamento pelo
desenvolvimento urbano, mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na
biodiversidade da Mata Atlântica nesta região (Lapig, 2018; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Assim,
foi considerda Vulnerável (VU) a extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO e extensão e qualidade
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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.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Ilustr. Catar. (Sapindác.) 1: 139. 1980. Popularmente conhecida por camboatá,
comboatá-mirim, cubatã-do-crista na região Sul (Coelho et al., 2017).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
No componente de regeneração da Floresta Ombróﬁla Densa de Santa Catarina foi amostrado apenas
um indivíduo (Vibrans et al., 2013).
Reference:
Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013. Inventário Florístico Florestal
de Santa Catarina, vol. IV, Floresta Ombróﬁla Densa. Edifurb, Blumenau, 576 p.
Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: PARANÁ, município de Antonina (Blum 2151), Guaraqueçaba (Brotto 1316), Guaratuba (Verdi
5560), Morretes (Verdi 5528), Paranaguá (Silva 3753), Piraquara (Hatschbach 2519), Quatro Barras
(Kummrow 3037), São José dos Pinhais (Hatschbach 45288); SANTA CATARINA, município de Garuva
(Reitz 9800), Joinville (Vieira 412); SÃO PAULO, município de Cananéia (Barros 1892), Cajati (Silva
3649).
AOO: 100km²
EOO: 6943.16km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa Montana
Floresta Ombróﬁla Densa Alto-Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ombróﬁla Mista
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvores de 3-11 m de altura, ocorrendo em ﬂoresta ombróﬁla densa, nebular e na transição
entre a ﬂoresta ombróﬁla densa e mista (Coelho et al., 2017).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). Em Santa Catarina 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).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A agricultura é uma das atividades responsáveis pela alteração do uso do solo em Santa
Catarina (Vibrans et al., 2013). As ﬂorestas de planícies foram quase em sua totalidade substituídas
pela cultura do arroz irrigado, restando apenas pequenos fragmentos dessa vegetação, ao passo que
as ﬂorestas de encosta têm sido convertidas, dentre outros usos, em áreas para bananicultura e
plantações de espécies ﬂorestais exóticas dos gêneros Pinus e Eucalyptus (Marcio Verdi, com. pess.).
Hoje, as ﬂorestas remanescentes cobrem, principalmente, as encostas, enquanto as planícies são
ocupadas pela agricultura, pecuária, pelas indústrias e cidades (Vibrans et al., 2013).
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
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maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). As monoculturas, principalmente de Pinus spp., destacam-se por
ocupar grandes extensões nos estados do Paraná (Eisfeld e Nascimento, 2015) e Santa Catarina
(Vibrans et al., 2011, 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: A exploração seletiva histórica ou atual de madeira têm sido constatada nos remanescentes
ﬂorestais de Santa Catarina (Vibrans et al., 2013). Dados publicados recentemente (Fundação SOS
Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente
coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de
12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos
últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se
em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual do Pico Marumbi (Rosa 72), Reserva Natural Salto Morato
(Brotto 1316).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SAPINDACEAE
Matayba grandis Radlk.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
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Colaboradores:Marcio Verdi
Data:10-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=235090 km², constante presença
em herbários e ocorrência conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção
integral. 2018). Adcionalmente, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para
potenciais reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos potenciais ou
efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, foi considerada como Menor
Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e
números populacionais) a ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 9: 635. 1879.
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 no
estado: BAHIA, município de Barro Preto (Fiaschi 1819), Conde (Matos 3337), Guaratinga (Pinheiro
2073), Ilhéus (Jardim 1168), Uruçuca (Santos 2205); ESPÍRITO SANTO, município de Águia Branca
(Demuner 4558), Cariacica (Amorim 7112); MINAS GERAIS, município de Carmópolis de Minas
(Echternacht 682), Viçosa (Mexia 5346); RIO DE JANEIRO, município de Guapimirim (Schott 5551),
Mangaratiba (Mynsssen 320), Petrópolis (Lima 7747), Rio de Janeiro (Rosa s.n.), Três Rios (Sommer
1141), Volta Redonda (Peixoto s.n.).
AOO: 72km²
EOO: 235090.16km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 5-6 m de altura (Coelho et al., 2017), 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
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A 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 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

127

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:
mature individuals
habitat
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).
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
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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 Duas Bocas (Amorim 7112), Reserva Ecológica Rio
das Pedras (Mynsssen 320), Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá (Peixoto s.n.),
Estação Ecológica da Mata do Cedro (Echternacht 682).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SAPINDACEAE
Matayba obovata R. L. G. Coelho, V. C. Souza & Ferrucci
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:10-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em EOO=261329 km² e ocorrência conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de
Conservação de proteção integral. Adcionalmente, não existem dados sobre tendências populacionais
que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos
potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, 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: Brittonia 64(1): 44. 2012.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Conde (Matos 861); PARANÁ, município de Bocaiuva do Sul (Silva 1397),
Morretes (Hatschbach 48559); RIO DE JANEIRO, município de Itatiaia (Andrade s.n.), Nova Iguaçu
(Silva 1504), Petrópolis (Brade 18660); SÃO PAULO, município de Cananéia (Melo 855), Capão Bonito
(Gentry 58893), Marsilac (Barreto 238), Miracatu (Souza 34192), Pariquera-Açu (Ivanauskas 849),
Peruíbe (Ferrucci 2879), São Paulo (Shirasuna 158), São Miguel Arcanjo (Moraes 488), Sete Barras
(Souza 29271), Tapiraí (Virillo 151), Ubatuba (Assis 463).
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AOO: 108km²
EOO: 261329.44km²

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 30 m de altura, ocorrendo em ﬂoresta ombróﬁla densa e na transição com
ﬂoresta de restinga na Mata Atlântica (Coelho et al., 2017, 2012).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
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cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 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).
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). No Paraná destaca-se também as monoculturas de Pinus spp.
que ocupam grandes extensões (Eisfeld e Nascimento, 2015).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
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uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual Carlos Botelho (Gentry 58893), Parque Estadual Pico do
Marumbi (Hatschbach 48559), Reserva Biológica do Tinguá (Silva 1504), Parque Nacional do Itatiaia
(Porto 1808), Estação Ecológica de Juréia-Itatins (Ferrucci 2879), Parque Estadual da Ilha do Cardoso
(Melo 855).
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:

SAPINDACEAE
Matayba sylvatica (Casar.) Radlk.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Sérgio Braga Neto; Mary Luz Vanegas León
Data:10-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por camboatá-açu e camboatá-do-mato, foi coletada em Floresta Ombróﬁla
associada a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta
distribuição ampla, EOO=72260 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. Também ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional
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para a conservação da ﬂora endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et
al., 2018). 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: Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München, 9: 631, 1879.
Popularmente conhecida por camboatá-açu e camboatá-do-mato na região Sudeste do Brasil (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ESPIRITO SANTO, município de Linhares (Flores 952), Santa Teresa (Boone 1296); MINAS
GERAIS, município de Caeté (Riedel 555); RIO DE JANEIRO, município de Macaé (Giordano 2308),
Miguel Pereira (Menescal 117), Niterói (Barros 2984), Nova Iguaçu (Silva Neto 1465), Petrópolis
(Glaziou 6113), Rio de Janeiro (Ribeiro 1134), Santa Maria Madalena (Marquete 2032).
AOO: 64km²
EOO: 72260.08km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
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 6-7 m de altura (Coelho, 2008), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica em
ﬂoresta ombróﬁla (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A 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). 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:
habitat
mature individuals
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Detalhes: As ﬂorestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Segundo Siqueira et al. (2004) a partir da criação de programas
de extensão e fomento ﬂorestal do governo e de empresas privadas na década de 1990 iniciou-se a
ocupação de extensas áreas com plantios homogêneos, principalmente Eucalyptus e Pinus no estado
do Espírito Santo. O Estado possui cerca de 35% de sua área com aptidão preferencial para a
atividade ﬂorestal, apresentando os maiores índices mundiais de produtividade de Eucalyptus
(Siqueira et al., 2004).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi encontrada na Estação Biológica de Santa Lúcia (Boone 1296), Reserva Biológica
Augusto Ruschi (Vervloet 1646), Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Glaziou 6113), Parque
Estadual da Serra da Tiririca (Barros 2984), Reserva Biológica do Tinguá (Rodrigues 5).
Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SAPINDACEAE
Talisia douradensis Acev.-Rodr.
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:01-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 10 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 Almeirim.
A espécie é pouco representada em herbários e pouco se avançou em relação ao conhecimento
disponível desde sua descrição. Além disso, sabe-se que extensas áreas ainda em estado primitivo de
conservação e pouco inventariadas botanicamente predominam na região em que T. douradensis 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: Fl. Neotrop. Monogr. 87: 109
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), conhecida apenas
por dois registros no estado do PARÁ, município de Almeirim (Silva 1437).
AOO: 4km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 10 m de altura (Silva 1437), que habita a Floresta de Terra Firme, na Amazônia
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Nov to
Resume: Foi coletada com ﬂores brancas no mês de novembro (Silva 1437)
Ameaças:
Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Almeirim, apeasr 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 madeireiraqs e agropecuárias (PRODES/ INPE, 2018).
Usos:
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Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SAPINDACEAE
Talisia ghilleana Acev.-Rodr.
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:18-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por pitomba, pitomba-brava e pitomba-da-mata, foi coletada em Floresta de
Terra Firme e Savana Amazônica associadas a Amazônia no estado do Amazonas. Apresenta
distribuição relativamente restrita, EOO=4118 km² e cinco situações de ameaça. Apesar de possuir
registros conﬁrmados dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral e em
áreas onde esforços de coleta ainda são considerados insuﬁcientes (BFG, 2015), sabe-se que a 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 de T. ghilleana, particularmente a
localizada dentro dos limites da Reserva Florestal A. Ducke. 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). 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: Fl. Neotrop. Monogr. 87: 112 2003. Popularmente conhecida por pitomba,
pitomba-brava, pitomba-da-mata na região amazônica (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), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Iranduba (Prance 23538), Manaus (Albuquerque 1110), Presidente
Figueiredo (Zurucchi 2569), Rio Preto da Eva (Silva 2153).
AOO: 88km²
EOO: 4118.28km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Savana Amazônica
Resume: Árvores de 4 m de altura (Ferreira 953), ocorrendo em savana amazônica e ﬂoresta de terra
ﬁrme no domínio da 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: regional
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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
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

146

microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).
Ameaça: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
ﬂorestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios ﬂorestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a ﬁm de evitar a degradação de suas ﬂorestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo ﬂorestal decorrente da última
modiﬁcação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação ﬂorestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura ﬂorestal,
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 (Albuquerque 1098), Reserva Florestal
Adolfo Ducke (Rodrigues 546).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SAPINDACEAE
Talisia marleneana (Guarim) Acev.- Rodr.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:10-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por pitomba e pitomba-da-mata, foi coletada em Floresta de Igapó e Floresta
de Terra Firme associadas a Amazônia nos estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. Apresenta
distribuição ampla, EOO=641889 km² e ocorrência conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de
Conservação e em áreas onde ainda predominam na paisagem extensões signiﬁcativas de
ecossistemas ﬂorestais em estado prístino de conservação. Adcionalmente, não existem dados sobre
tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além de
não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza.
Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de
pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a ﬁm de se garantir sua perpetuação na
natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 87: 134. 2003. Popularmente conhecida por pitomba,
pitomba-da-mata na região amazônica (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), com ocorrência no
estado: AMAPÁ, município de Porto Grande (Pruski 3311); AMAZONAS, município de Barcelos
(Acevedo-Rodríguez 8307), Borba (Henderson 316), Itacoatiara (Prance 5092), Presidente Figueiredo
(Ribeiro 2717); PARÁ, município de Itaituba (Amaral 1296), Óbidos (Martinelli 6805), Oriximiná
(Davidson 10073), Portel (Prance 1482), Santarém (Branch 157), Tucuruí (Silva 3478); RORAIMA,
município de Rorainópolis (Zappi 2997).
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AOO: 96km²
EOO: 641889.78km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de 10 m de altura (Zappi 2997), ocorrendo em ﬂorestas de igapó e de terra ﬁrme na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que

152

inﬂuenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as ﬂorestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justiﬁca projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com ﬂorestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região ﬂorestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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
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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
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
mature individuals
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).
Ameaça: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
ﬂorestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios ﬂorestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a ﬁm de evitar a degradação de suas ﬂorestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo ﬂorestal decorrente da última
modiﬁcação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação ﬂorestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura ﬂorestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação ﬂorestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação ﬂorestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios ﬂorestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos ﬂorestais que são compensados em
outras regiões.
Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future

155

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

SAPINDACEAE
Toulicia laevigata Radlk.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Marta Moraes
Data:10-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 16 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por camboatá-branco, foi coletada em Cerrado (lato sensu) e Floresta
Ombróﬁla (Floresta Pluvial) associadas ao Cerrado e a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito
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Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=186571 km² e ocorrência
conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Adcionalmente, não
existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de
indivíduos, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua
perpetuação na natureza. Também 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). 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: Espécie descrita em: Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München viii.
(1878) 372.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados populacionais.

157

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados de: BAHIA, município de Barreiras (Queiróz 4102); ESPÍRITO SANTO, municípios de
Governador Lindenberg (Salviani 136), Itaguaçu (Luz 14), Itarana (Salviani 130); MINAS GERAIS,
municípios de Dionísio (Heringer 16032), Itambé do Mato Dentro (Santos 455), Morro do Pilar (Gontijo
1204), Santa Rita do Ituêto (Luz 28); RIO DE JANEIRO, município de Magé (Riedel 4737), Rio de Janeiro
(Kuhlmann s.n.), São José de Ubá (Nascimento 2245), Silva Jardim (Pessoa 1195).
AOO: 68km²
EOO: 186571km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 16 m (Santos 456), que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombróﬁla e o
Cerrado (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor nos meses de junho (Amorim 589), julho (Pessoa 1195),
agosto (Silva 121), outubro (Glaziou 9370); e com frutos nos meses de junho (Schwacke 6661), julho
(Luz 28), setembro (Luchiari 765).
Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O município de Barreiras com 785918 ha tem 42% de seu território convertidos em
pastagem (9%), plantação de soja (21%), pivôs centrais 4%, desmatamentos e queimadas 8% (Lapig,
2018).O município de Governador Lindenberg com 35998 ha tem 10% de seu território (3595 ha)
transformado em pastagens; Itaguaçu com 53150 ha tem 37% de seu território ( 19651 ha)
transformados em pastagens; Itarana com 29876 ha tem 19% de seu território (5726 ha)
transformados em pastagens; Dionísio (MG) com 34444 ha tem 31% de seu território (10846 ha)
convertidos em pastagem; Itambé do Mato Dentro, de 38034 ha, apresenta cerca de 28% (10390 ha)
de seu território convertido em pastagens; Morro do Pilar tem em seu território (47755 ha) 21% (9801
ha) utilizados como pastagem; Santa Rita do Itueto (MG) com 48508 ha tem 32% de seu território
(15694 ha) convertidos em pastagem; São José de Ubá com 25028 ha tem 73% de seu território
(18417 ha) convertidos em pastagem; Silva Jardim com 93754 ha tem 30% de seu território (27346
ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar ﬂoresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Nacional da Tijuca (Glaziou 9370)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SAPOTACEAE
Chromolucuma apiculata Alves-Araújo & M.Alves
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:04-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 13 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
registrada em Floresta Ombróﬁla Densa, Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional
Semidecidual e Mata de Restinga perturbada associadas a Mata Atlântica nos estados da Bahia e Rio
de Janeiro (Alves-Araújo e Alves, 2012). Era conhecida até recentemente por somente duas coletas
realizadas em áreas ﬂorestais relativamente bem conservadas e legalmente protegidas no litoral
baiano, até ser registrada pela primeira vez em 2018 nas ﬂorestas de baixada do Parque Estadual dos
Três Picos, no Rio de Janeiro. A espécie aparenta ser rara naturalmente, uma vez que somente um
indivíduo foi encontrado durante trabalho de seleção e marcação de árvores matrizes realizado em
Unidades de Conservação do estado do Rio de Janeiro (CNCFlora, 2018). Diante da carência de dados
geral, portanto, a espécie foi considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste momento, uma vez
que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de extinção
robusta. Assim, demanda-se ações de pesquisa (distribuição, eventos de pressão especíﬁcos,
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: Brittonia 64(1): 27. 2012.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Ilhéus (Voeks 88), Una (Vivas 160); RIO DE JANEIRO, município de
Cachoeiras de Macacu (Baez 1591).
AOO: 12km²
EOO: 11865.05km²
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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 Estacional Perenifólia
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 10-12 m de altura, ocorrendo na Floresta Atlântica (Alves-Araújo e Alves, 2012).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
fruiting Dec to Jan
Resume: A espécie foi coletada em frutos no mês de: janeiro (Voeks 88), dezembro (Vivas 160).

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).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Monoculturas ﬂorestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da paisagem é o principal
uso do solo identiﬁcado na Região Extremo Sul da Bahia, decorrente do estabelecimento de grandes
empresas reﬂorestadoras nessa região (Landau, 2003).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Em Ilhéus (BA) restam cerca de 20% da Mata Atlântica
original no 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 de Una (Vivas 160), no Parque Estadual dos Três
Picos/Reserva Ecológica de Guapiaçu (Baez 1591).
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.
Ação: 3.2 Species recovery
Situação: on going
A espécie é uma árvore matriz marcada para futura coleta de sementes e faz parte do banco de
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dados de árvores matrizes marcadas em Unidades de Conservação do estado do Rio de Janeiro
(CNCFlora, 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SAPOTACEAE
Pouteria ciliata Alves-Araújo & M.Alves
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:04-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Alves-Araújo e Alves, 2012). Foi coletada em
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombróﬁla Densa e Vegetação Sobre Aﬂoramentos
Rochosos associadas a Mata Atlântica nordestina nos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco. A
espécie é conhecida por somente três coletas, uma em cada estado de ocorrência (Alves-Araújo e
Alves, 2012). Sabe-se que a Mata Atlântica encontra-se atualmente reduzida a cerca de 16% de sua
ocupação original a partir da perda acentuada de habitat como conseqüência do desmatamento
ocasionado pelo desenvolvimento urbano, mineração, agricultura e pecuária (Ribeiro et al., 2009).
Perdas ﬂorestais particularmente signiﬁcativas ocorreram na Mata Atlântica nordestina (SOS Mata
Atlântica e INPE, 2018), e apesar do registro efetivado dentro dos limites de Unidade de Conservação
de proteção integral, os municípios em que foi registrada - Muritiba (BA) e São Lourenço da Mata (PE)
- resguardam respectivamente entre 0,3% e 12% de remanescentes ﬂorestais (SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018). Mesmo diante desse cenário, entretanto, pouco se avançou em relação ao estado de
conhecimento de P. ciliata desde sua descrição formal (Alves-Araújo e Alves, 2012). Dessa forma, P.
ciliata 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. Demanda-se
ações de pesquisa (distribuição, eventos de pressão especíﬁcos, números e tendências populacionais)
e conservação (efetivação de área protegida em sua área de ocorrência no Ceará, onde ainda
existem expressivos fragmentos ﬂorestais, criação e gestão eﬁciente de Unidades de Conservação)
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: Nordic J. Bot. 30(4): 400. 2012.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Muritiba (Pinto 50/33); CEARÁ, município de Guaramiranga (Silveira s.n.);
PERNAMBUCO, município de São Lourenço da Mata (Silva 67).
AOO: 12km²
EOO: 161113.28km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos
Resume: Árvore de 8-12 m de altura, ocorrendo no domínio da Mata Atlântica no nordeste do Brasil
(Alves-Araújo e Alves, 2012).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Mar to Mar
ﬂowering Aug to Aug
fruiting Mar to Mar
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor ou fruto nos meses de março a agosto (Alves-Araújo e Alves,
2012).
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 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A pecuária e, principalmente, as plantações de cana-de-açúcar e cacau são os vetores de
pressão que incidem sobre a espécie (Alves-Araújo e Alves, 2012). O município de Muritiba (BA), com
cerca de 8.931 ha, contém 15% de sua área convertida em pastagens (Lapig, 2018). Já o município de
São Lourenço da Mata (PE), com cerca de 26.210 ha, contém 15% de sua área convertida em
plantações de cana-de-açúcar (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A exploração madeireira é um vetor de pressão que incide sobre a espécie (Alves-Araújo e
Alves, 2012). Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam
para uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
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Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Em Muritiba (BA) e São Lourenço da Mata (PE) restam
cerca de 0,3% e 12%, respectivamente, da Mata Atlântica original nesses municípios (Fundação SOS
Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Ecológica do Tapacurá (Silva 67).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SAPOTACEAE
Pouteria confusa Alves-Araújo & M.Alves
Risco de extinção: ENB2ab(iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:05-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Alves-Araújo e Alves, 2012). Foi coletada em
Floresta Ombróﬁla Densa associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia e Espírito Santo. Apresenta
distribuição relativamente restrita, AOO=52 km² e ocorrência em ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal severamente
fragmentada. É conhecida a partir de quatro subpopulações, todas restritas a vegetação úmida, cujos
indivíduos são raros e escassamente distribuídos (Alves-Araújo et al., 2014). Estima-se que restem
cerca de 15% da vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al.,
2009). Grande parte das ﬂorestas úmidas da Bahia e do Espírito Santo encontram-se fragmentadas
como resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando atualmente
entre 12% e 14% de remanescentes ﬂorestais em ambos os estados. 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, especialmente seringa,
piaçava e dendê (Alger e Caldas, 1996) constituem os principais vetores de stress a persistência de P.
confusa. Diante do exposto, portanto, considera-se a espécie Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se
declínio contínuo em AOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa
(distribuição, busca por novas localidades, censo, números e tendências populacionais) e conservação
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(Plano de Ação) urgentes a ﬁm de se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Nordic J. Bot. 30(4): 400. 2012.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
A espécie é conhecida a partir de quatro populações diferentes, todas restritas a vegetação úmida,
cujos indivíduos são raros e escassamente distribuídos (Alves-Araújo et al., 2014).
Reference:
Alves-Araújo, A., Swenson, U., Alves, M., 2014. A taxonomic survey of Pouteria (Sapotaceae) from the
northern portion of the Atlantic Rainforest of Brazil. Syst. Bot. 39, 915–938.
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 (Perdiz 893), Conde (Matos 2059), Ilhéus (Vivas s.n.), Santo
Antônio de Jesus (Pirani 2715), Santa Cruz de Cabrália (Mattos 2470), Una (Jardim 505), Uruçuca
(Thomas 10424); ESPÍRITO SANTO, município de Marilândia (Magnago 908), Nova Venecia (Demuner
4579), Santa Leopoldina (Magnago 1505), Santa Teresa (Kollmann 2206).
AOO: 52km²
EOO: 71060.39km²

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
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 4-10 m de altura, restrita às ﬂorestas úmidas da Mata Atlântica (Alves-Araújo et
al., 2014; Alves-Araújo e Alves, 2012).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Jan to Jan
ﬂowering May to May
fruiting Mar to May
fruiting Jul to Nov
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor/botões nos meses de: janeiro (Pirani 2715), maio (Thomas
10424); e em frutos nos meses de: março (Kollmann 2206), abril (Kollmann 2538), maio (Thomas
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10424), julho (Jardim 505), agosto (Mattos 2470), outubro (Magnago 1505), novembro (Demuner
4579).
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 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).
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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). 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). 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.
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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).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional de Serra das Lontras (Perdiz 893), Estação Ecológica do
Pau-Brasil (Mattos 2470).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SAPOTACEAE
Pouteria ericoides T.D.Penn.
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Anderson Alves-Araújo
Data:05-10-2018
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 nos estados do Amazonas e Rondônia.
Descrita formalmente em 2006, a espécie é conhecida por somente três coletas realizadas na
Reserva Florestal Adolfo Ducke, nos arredores de Manaus, e na mata do campus da Universidade
Federal de Rondônia. Desde então, pouco se avançou em relação ao seu conhecimento (Pennington,
2006). Mesmo considerando-se o crescimento urbano acelerado veriﬁcado em Manaus nas últimas
décadas, existem vastas áreas adjacentes ainda recobertas em sua grande parte por expressivos e
bem conservados ecossistemas ﬂorestais, relativamente pouco estudados do ponto de vista botânico.
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 originalmente em: Rodriguésia 57: 294. 2006
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não se conhece potencial valor econômico para P. ericoides.
População:
Não existem dados quantitativos disponíveis para mP. ericoides.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie é endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada no
estado do AMAZONAS, municípios de Manaus (Silva 2303.483.2) e Rio Preto da Eva (Lepsch 386) e
RONDÔNIA, município de Porto Velho (Sobreira 3).
AOO: 12km²
EOO: 10190km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Longevidade: 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 30 m, com registros efetuados em Floresta de Terra Firme associada a
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada dentro dos limites da Reserva Floresta A. Ducke, em Manaus, AM (Pennington,
2006).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SAPOTACEAE
Pouteria erythrochrysa T.D.Penn.
Risco de extinção: VUD2
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:06-10-2018
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 no estado do Amazonas, município de
Manaus e Rio Preto da Eva. A espécie apresenta população restrita, ocorrência exclusiva em
ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal especíﬁca e AOO=12 km². 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). Sabe-se que o crescimento urbano e agropecuário em Manaus e
arredores tem conduzido a ampliação intensiva de desmatamentos e levando a fragmentação severa
das ﬂorestas circundantes (Nogueira et al., 2007). Apesar da ocorrência conﬁrmada em locais com
consideráveis remanescentes ﬂorestais e dentro dos limites de Unidade de Conservação, o aumento
das pressões antrópicas pela ocupação e uso irregular do território em áreas outrora isoladas afeta
diretamente a viabilidade populacional das espécies arbóreas da região, e eventos pontuais de stress
podem conduzir subpopulações de P. erythrochrysa a extinção, ampliando seu risco. Diante do
exposto, a espécie foi considerada Vulnerável (VU), pela sua população restrita, pequena AOO e
contínua ampliação de ameaças incidentes ao longo de sua distribuição, podendo levá-la a ser
considerada Criticamente em Perigo (CR) futuro próximo. Recomenda-se ações de pesquisa (busca
por novas localidades de ocorrência em áreas pouco coletadas, censo e tendências populacionais) e
conservação (Plano de Ação, garantia de efetividade de UC) urgentes a ﬁm de se garantir sua
perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Rodriguésia 57(2): 291. 2006.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Trinta indivíduos (10 cm ou mais) foram coletados na parcela de 25 hectare de Sapotaceae na
reserva do PDBFF no km 41 (Pennington, 2006).
Reference:
Pennington, T.D., 2006. Flora da Reserva Ducke, Amazonas, Brasil: Sapotaceae. Rodriguésia 57,
251–366.
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 (Assunção 742), Rio Preto da Eva (Oliveira 401).
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AOO: 12km²
EOO: 1066.1km²

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, ocorrendo em ﬂoresta de terra ﬁrme na Amazônia (Pennington,
2006).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Sep to Dec
fruiting Fev to Mar
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor/botões nos meses de: setembro (Assunção 647), outubro
(Silva 2303.3306.2), novembro (Brito 46), dezembro (Sothers 1073); e em frutos nos meses de:
fevereiro (Pereira 334), março (Pereira 399).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: 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
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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). 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,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover eﬀect). Fernside
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(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: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
ﬂorestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios ﬂorestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a ﬁm de evitar a degradação de suas ﬂorestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo ﬂorestal decorrente da última
modiﬁcação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação ﬂorestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura ﬂorestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação ﬂorestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação ﬂorestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios ﬂorestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos ﬂorestais que são compensados em
outras regiões.
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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: 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).
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).
Usos:
Uso:
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Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SAPOTACEAE
Pouteria freitasii T.D.Penn.
Risco de extinção: VUD2
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:04-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de dossel, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos municípios de Manaus, Presidente
Figueiredo e Rio Preto da Eva. Apresenta distribuição relativamente restrita, AOO=20 km², população
restrita exclusivamente a ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal e três situações de ameaça. 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 de P. freitasii, particularmente a localizada dentro
dos limites da Reserva Florestal A. Ducke. 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). A espécie poderia
ser considerada Em Perigo (EN) por B2, porém sua coleta recente em área onde ainda predominam
na paisagem extensões signiﬁcativas de Floresta de Terra Firme indicam ocorrência potencialmente
mais ampla, conforme esforços de pesquisa conduzidos na Amazônia possam revelar. 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: Rodriguésia 57(2): 338, f. 26m–q. 2006.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado do AMAZONAS, municípios Manaus (Silva 314), Presidente Figueiredo (Revilla 12546), Rio
Preto da Eva (Zartman 5164).
AOO: 20km²
EOO: 2068km²
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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:
mature individuals
habitat
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi veriﬁcado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
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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:
past

190

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 20022004 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
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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
Legal com
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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: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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)
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Reserva Florestal Adolfo Ducke (Silva 314)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SAPOTACEAE
Pouteria maxima T.D.Penn.
Risco de extinção: VUD2
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Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:09-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 40 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 conhecida relativamente restrita, AOO=12 km² e contínua incidência de
vetores de stress severos. Sabe-se que a ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal
original, 4,7% somente entre 2000 e 2013, principalmente devido a expansão urbana e atividades
oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e
exploração madeireira (Charity et al., 2016; Fernside, 2016; 2015; Nogueira et al., 2007; Pfaﬀ et al.,
2007; Nepstad et al., 2006). Apesar da ocorrência em área protegida e em trechos onde ainda
predominam na paisagem fragmentos ﬂorestais em bom estado de conservação, o constante
aumento de pressões antrópicas sobre populações de espécies arbóreas como P. maxima podem
extirpar rapidamente as subpopulações conhecidas no futuro próximo. Assim, considera-se P. maxima
Vulnerável (VU) em relação ao seu risco de extinção. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição,
censo e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação, busca por subpopulações em outras
áreas protegidas da região) urgentes a ﬁm de se evitar a inclusão de P. maxima em categoria de
ameaça mais restritiva no futuro próximo.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Rodriguésia 57(2): 319. 2006.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Manaus (Castilho 742), Rio Preto da Eva (Silva 3304); PARÁ,
município de Itaituba (Amaral 3587).
AOO: 12km²
EOO: 7179.01km²

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 até 40 m de altura, geralmente uma espécie rara de ﬂorestas de terra ﬁrme na
Amazônia (Pennington, 2006).
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Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering May to May
fruiting Sep to Mar
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor/botões nos meses de: maio (Sothers 982); e em frutos nos
meses de: fevereiro (Pereira 335), março (Castilho 27), setembro (Silva 3304), outubro (Castilho 742),
novembro (Amaral 3587), dezembro (Souza 189).
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
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
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processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as ﬂorestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008).
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
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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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: 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
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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).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
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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).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Castilho 742).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SAPOTACEAE
Pouteria pariry (Ducke) Baehni
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 35 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida como pariri ou abiurana, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a
Amazônia nos estados do Amazonas e Pará. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=1090133 km²
e presença em áreas onde ainda predominam na paisagem extensões signiﬁcativas de ecossistemas
ﬂorestais em estado prístino de conservação. É classiﬁcada como Madeira Vermelha no estado do
Pará (IDEFLOR, 2010), o que indica potencial econômico, porém não existem dados concretos
indicando quantitativamente o número de individuos explorados. Apesar de frequentemente utilizada
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como alimento por seus frutos (Tropical Plants Database, 2018), aparentemente esta prática não
compromete sua perpetuação na natureza. Assim, a espécie foi considerada como Menor
Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e
números populacionais) e conservação (garantia de efetividade de Unidade de Conservação) a ﬁm de
se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Candollea 9: 354. 1942. Nomes Populares: pariri, pariry (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Pouteria pariry é uma madeira classiﬁcada como Madeiras vermelhas
(Categoria 3) 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 3 de dezembro 2018)
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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 Envira (Krukoﬀ 5034), Rio Preto da Eva (Rodrigues 8728); PARÁ,
municípios Belém (Cavalcante 282), Óbidos (Ducke 2280), Oriximiná (Martinelli 6762), Trairão
(Capucho 549); RONDÔNIA, municípios Machadinho (Krukoﬀ 1322), Porto Velho (Prance 8287),
Presidente Médici (Maciel s.n.).
AOO: 36km²
EOO: 1090133km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 35 m de altura (Smith B23) que ocorre na Amazônia, 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 20022004 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).
Usos:
Uso: 1. Food - human
Recurso: fruit
Proveniência: natural
Detalhes:
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SAPOTACEAE
Pouteria psammophila (Mart.) Radlk.
Risco de extinção: NT, quase chegando à VU
Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:10-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore com até 23 metros de altura, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018), que ocorre na Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta EOO=569772 km², AOO=244 km², mais de dez situações de
ameaça, está presente em 26 municípios e 13 Unidades de Conservação. É encontrada
preferencialmente na Restinga, ambiente naturalmente frágil (Hay et al., 1981), que vem sendo
degradada pela forte especulação imobiliária, pela extração de areia, pelo turismo predatório, além
do avanço da fronteira agrícola, a introdução de espécies exóticas e coleta seletiva de espécies
vegetais de interesse paisagístico. A pressão exercida por essas atividades resulta em um processo
contínuo de degradação, colocando em risco espécies da ﬂora e da fauna (Rocha et al., 2007). A
conversão dos territórios em pastagem, na maioria dos municípios de ocorrência da espécie, é muito
alta, podendo suplantar 50%, como o município de Mutum, MG, único registro no estado. Segundo
Carvalho, 2018, as Unidades de Conservação até então existentes na Restinga de Massambaba, não
foram suﬁcientes e capazes de deter a forte pressão antrópica sobre os ambientes, especialmente
pelas ações ligadas à especulação imobiliária e à indústria do turismo. Atualmente, a cobertura
vegetal original remanescente da Região dos Lagos (RJ) é menor que 10% (SOS Mata Atlântica, 2018).
A espécie é comestível, a dispersão é zoocórica, e sua madeira pode ser utilizada na construção civil.
Por suas características e parâmetros a espécie está sendo considerada como Quase Ameaçada (NT),
porém próxima da vulnerabilidade. Sugere-se estudos populacionais para melhor caracterização das
condições de conservação da espécie.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 12: 333.
1882
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados populacionais. "fruto comestível, pouco frequente no local (Arraial do Cabo),
restinga arbustiva aberta sob forte ação antrópica" (Paixão 314). "Espécie comum na paisagem do
Parque Natural Municipal Paisagem Carioca" (Cardoso 1681).
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência nos
estados: BAHIA, municípios de Caetité (Harley 21279), Entre Rios (Jesus 1125), Lençóis (Stradmann
606); ESPÍRITO SANTO, municípios de Conceição da Barra (Pereira 4270), Itapemirim (Fabris 877),
Linhares (Siqueira 1067), Santa Leopoldina (Vervloet 2920), Santa Teresa (Vervloet 2178), São
Mateus (Faria 136); MINAS GERAIS, município de Mutum (Luz 370); RIO DE JANEIRO, município de
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Araruama (Cavalcanti 167), Armação de Búzios (Palazzo 79), Arraial do Cabo (Paixão 314), Cabo Frio
(Resende 227), Iguaba Grande (Quintanilha 121), Maricá (Farney 356), Niterói (Ferreira 2234), Rio das
Ostras (Palazzo 75), Rio de Janeiro (Cardoso 246), Saquarema (Fonseca 325), Santa Cruz (Glaziou
9502); SÃO PAULO, municípios de Cananéia ( Melo 848), Cubatão (Garcia 2626), Iguape (Melo 939),
Praia Grande (Silva 7830), São Miguel Arcanjo (Farias 719), Ubatuba (Leitão Filho 34806)
AOO: 244km²
EOO: 569772km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvore com até 23 m de altura (Silva 273), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombróﬁla e na Restinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Sep to Fev
fruiting Jan to Nov
Sindrome de dispersão:zoochory
Informações sobre o dispersor: Frutiﬁcação no verão e dispersão de sementes por zoocoria (Carvalho,
2018).
Resume: Foi coletada com ﬂores em: setembro (Cardoso 1681), outubro (Pereira 26), novembro (Silva
273), dezembro (Farias 876) e fevereiro (Cavalcanti 325); e com frutos em janeiro (Silva 7830),
fevereiro (Carvalho 25), março (Folli 5500), abril (Fabris 877), maio (Folli 2301), julho (Vervloet 2920),
outubro (Sucre 3945), novembro (Paixão 314). "A ﬂoração e frutiﬁcação são eventos supra-anuais
para P. psammophila e podem estar ausentes por, pelo menos, três anos consecutivos." (Carvalho,
2018).
Ameaças:
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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 Caetité tem cerca de 30% (79589 ha) de seu território (265152 ha)
utilizados como pastagem; Entre Rios com 121168 ha tem 15% de seu território (18233 ha) utilizados
como pastagem; Linhares com 350371 ha, possui 34% de sua área (117270 ha) convertida em
pastagem; Santa Leopoldina (ES), com cerca de 71.809 ha, contém 17% de sua área convertida em
pastagens; Santa Teresa com 68315 ha tem 12% de seu território (8449 ha) transformados em
pastagem; São Mateus com 233870 ha, tem 20% de seu território (46329 ha), transformados em
pastagem; Mutum tem em seu território (125082 ha) 56% (70467 ha) utilizados 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: O turismo é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas nos municípios de
Armação dos Búzios e Cabo Frio (Ribeiro e Oliveira, 2009; Barbosa, 2003).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: A região do Litoral Norte Fluminense tem por principal vetor de pressão ao meio ambiente a
expansão urbana e o turismo incentivados. A expansão urbana e a migração de pessoas de diversas
regiões do estado do Rio de Janeiro para a região do Litoral Norte ﬂuminense está diretamente
relacionada com o desenvolvimento do setor de turismo, em Cabo Frio e Armação dos Búzios; e,
principalmente ao desenvolvimento da indústria petrolífera e parapetrolífera, em Cabo Frio, Macaé-
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Rio da Ostras e Campos dos Goytacazes (Souza e Terra, 2017). Em viagem a campo, botânicos
visualizam em áreas adjacentes ao Parque Estadual da Costa do Sol a ameaça de expansão de
loteamentos sobre dunas a beira mar e o aumento da preparação de terrenos para a confecção de
novos loteamentos próximo a estradas de acesso entre Cabo Frio e Arraial do Cabo no ano de
2016-2018 (P. Rosa, com. pess.).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: 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).
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A Restinga é um ambiente naturalmente frágil (Hay et al., 1981), condição que vem sendo
agravada pela forte especulação imobiliária, pela extração de areia e turismo predatório, além do
avanço da fronteira agrícola, introdução de espécies exóticas e coleta seletiva de espécies vegetais
de interesse paisagístico. A pressão exercida por essas atividades resulta em um processo contínuo
de degradação, colocando em risco espécies da ﬂora e da fauna (Rocha et al., 2007). Atualmente, a
cobertura vegetal original remanescente da Região dos Lagos é menor que 10%(SOS Mata Atlântica,
2018). As Unidades de Conservação até então existentes, não foram suﬁcientes e capazes de deter a
forte pressão antrópica sobre os ambientes, especialmente pelas ações ligadas à especulação
imobiliária e à indústria do turismo (Carvalho, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Parque Nacional da Chapada Diamantina; APA de Iraquara/Marimbus; RPPN Fazenda Lontra/Saudade
(BA); Reserva Florestal CVRD; Reserva Biológica Augusto Ruschi (ES); Reserva Ecologica Estadual de
Massambaba; Parque Ecológico Municipal do Mico-Leão-Dourado, Parque Natural Municipal da Prainha
(Grumari), Reserva Ecológica de Jacarepiá; Parque Natural Municipal Paisagem Carioca (RJ); Parque
Estadual da Ilha do Cardoso; Estação Ecológica Juréia-Itatins; Parque Estadual Carlos Botelho
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Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

SAPOTACEAE
Pouteria samborae Alves-Araújo & Mônico
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:05-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Alves-Araújo e Mônico, 2017). Foi coletada em
Floresta Ombróﬁla Densa associada a Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, município de Santa
Teresa. Descrita recentemente, a espécie é conhecida até o momento somente em ﬁtoﬁsionomia
ﬂorestal legalmente protegida pela Estação Biológica de Santa Lucia, com pouco menos de 50
indivíduos maduros estimados (Alves-Araújo e Mônico, 2017). Embora a EOO e a AOO estimadas para
P. samborae atendam ao limiar para ser considerada Criticamente em Perigo (CR) por B e D, a falta
de informação e a necessidade de mais esforços de campo para localizar populações adicionais a
posicionam como uma espécie com Dados Insuﬁcientes (DD) neste momento. Demanda-se ações de
pesquisa (distribuição, busca por novas subpopulações em locais de ocorrência potencial, eventos de
pressão especíﬁcos, números e tendências populacionais) e conservação (gestão eﬁciente de Unidade
de Conservação e Plano de Ação) 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. 42(2): 358. 2017.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
A única população conhecida até o momento foi registrada na Estação Biológica de Santa Lucia com
pouco menos de 50 indivíduos maduros, sendo necessários esforços para localizar populações
adicionais (Alves-Araújo e Mônico, 2017).
Reference:
Alves-Araújo, A., Mônico, A.Z., 2017. Pouteria samborae, a new species of Sapotaceae
(Chrysophylloideae) from Espírito Santo, Brazil. Syst. Bot. 42, 358–363.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência
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somente no município de Santa Teresa no estado do Espírito Santo (Alves-Araújo e Mônico, 2017).
AOO: 4km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de até 8 m de altura, ocorrendo nas ﬂorestas úmidas da Mata Atlântica (AlvesAraújo e Mônico, 2017).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Resume: A espécie foi registrada com ﬂores em fevereiro e frutos senescentes em dezembro (AlvesAraújo e Mônico, 2017).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Santa Teresa (ES), com cerca de 68.315 ha, contém 12% de sua área
convertida em pastagens (Lapig, 2018). As pastagens são de fato o principal uso e ocupação do solo
no Espirito Santo (Siqueira et al., 2004).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: As ﬂorestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Segundo Siqueira et al. (2004) a partir da criação de programas
de extensão e fomento ﬂorestal do governo e de empresas privadas na década de 1990 iniciou-se a
ocupação de extensas áreas com plantios homogêneos, principalmente Eucalyptus e Pinus no estado
do Espírito Santo. O Estado possui cerca de 35% de sua área com aptidão preferencial para a
atividade ﬂorestal, apresentando os maiores índices mundiais de produtividade de Eucalyptus
(Siqueira et al., 2004).
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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: Em Santa Teresa restam cerca de 20% da Mata Atlântica original no município (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). 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 Lucia (Alves-Araújo e Mônico, 2017).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SAPOTACEAE
Pouteria stipulifera T.D.Penn.
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:05-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firma associada a Amazônia no estado do Amazonas, município de
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Manaus. Descrita formalmente em 2006, a espécie é conhecida por somente três coletas realizadas
na Reserva Florestal Adolfo Ducke, nos arredores de Manaus, e pouco se avançou em relação ao seu
conhecimento desde sua descrição (Pennington, 2006). Mesmo considerando-se o crescimento
urbano acelerado veriﬁcado em Manaus nas últimas décadas, existem vastas áreas adjacentes ainda
recobertas em sua grande parte por expressivos e bem conservados ecossistemas ﬂorestais,
relativamente pouco estudados do ponto de vista botânico. 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: Rodriguésia 57(2): 283. 2006.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
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Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Manaus (Assunção 33).
AOO: 8km²
EOO: 0km²

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 m de altura (Pennington, 2006), 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:
ﬂowering Jul to Jul
fruiting Nov to Nov
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fruiting Jan to Jan
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor/botões no mês de julho (Assunção 33) e em frutos nos meses
de janeiro (Coelho 3321) e novembro (Ribeiro 1956).
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
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
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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
future

220

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:
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).
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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: 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 Ducke (Ribeiro 1956).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SAPOTACEAE
Pouteria synsepala Popovkin & Faria
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:01-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Tabuleiro associada a Mata Atlântica no estado da Bahia, município de Entre
Rios. Descrita em 2016, apresenta distribuição muito restrita e é conhecida somente por duas
subpopulações. A espécie é pouco representada em herbários e pouco se avançou em relação ao
conhecimento disponível desde sua descrição formal. Popovkin et al. (2016) ressaltam a falta de
proteção legal sobre os remanescentes ﬂorestais presentes no litoral norte da Bahia, e diante do
cenário de crescentes vetores de stress incidentes na região, classiﬁcaram P. synsepala como
Vulnerável (VU). Entretanto, diante da carência de dados geral, a espécie foi considerada como Dados
Insuﬁcientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações disponíveis não
possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de pesquisa
(distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (criação de Unidade de
Conservação, Plano de Ação) 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: Phytotaxa 286(1): 39. 2016
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Rara, conhecida por duas pequenas populações em remanescentes da Mata Atlântica em tabuleiros
terciários (Popovkin et al., 2016).
Reference:
Popovkin, A.V., Faria, A.D D., Swenson, U., 2016. Pouteria synsepala (Sapotaceae: Chrysophylloideae):
a new species from the northern littoral of Bahia, Brazil. Phytotaxa, 286(1), 39.
doi:10.11646/phytotaxa.286.1.5
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, município de Entre Rios (Popovkin 1908).
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AOO: 8km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação:
Resume: Árvore com ca. de 12 m de altura, que habita a Mata Atlântica na Mata de Tabuleiro
(Popovkin et al., 2016).
Reprodução:
Resume: Floresce entre abril e maio, depois de uma completa perda das folhas que dura uma a duas
semanas (Popovkin et al., 2016).
Ameaças:
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Entre Rios com 121168 ha tem 15% de seu território (18233 ha) utilizados
como pastagem, mais 19% de ﬂorestas plantadas (22578 ha) (Lapig, 2018)
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 Entre Rios com 121168 ha tem 15% de seu território (18233 ha) utilizados
como pastagem, mais 19% de ﬂorestas plantadas (22578 ha) (Lapig, 2018)
Ações de Conservação:
Ação: 5.1 Legislation
Situação: needed
De acordo com os critérios da IUCN (IUCN 2016), P. synsepala deve ser preliminarmente avaliada
como vulnerável (VU) D2, devido à área restrita de ocorrência e perigo de interferência antrópica
(Popovkin et al., 2016).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SAPOTACEAE
Pouteria triﬁda Alves-Araújo & M.Alves
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:28-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Alves-Araújo et al., 2014; Alves-Araújo e Alves,
2011). Foi registra em Floresta Ombróﬁla Densa associada a Mata Atlântica no estado da Bahia,
município de Ilhéus. 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 P. triﬁda. 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: Syst. Bot. 36(4): 1006. 2011. A espécie foi categorizada como “Dados
insuﬁcientes” (DD) por Alves-Araújo e Alves (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 (Alves-Araújo et al., 2014; Alves-Araújo e Alves, 2011), com
ocorrência no estado: BAHIA, município de Ilhéus (Jardim 1165), Una (Melito 86).
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: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de até 10 m de altura, ocorrendo nas áreas costeiras da Mata Atlântica do sul do
estado da Bahia (Alves-Araújo et al., 2014; Alves-Araújo e Alves, 2011).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Mar to Mar
ﬂowering Dec to Dec
fruiting Dec to Dec
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor/botões nos meses de: março (Melito 86), dezembro (Jardim
1165); e em frutos no mês de: dezembro (Jardim 1165).
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). Pouteria triﬁda foi coletada dentro de uma área de cultivo de
cacau em sistema de cabruca (Alves-Araújo et al., 2014; Alves-Araújo e Alves, 2011).
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: 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 Ilhéus e Una restam cerca de 20% e 37%,
respectivamente, da Mata Atlântica original nesses municípios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE,
2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Una (Melito 86).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SAPOTACEAE
Pradosia longipedicellata Alves-Araújo & M.Alves
Risco de extinção: ENA2c;B2ab(ii,iii,iv,v)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; 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 bapeba-preta, foi coletada exclusivamente em Restinga associada a
Mata Atlântica de cinco municípios localizados no sul do estado da Bahia (Alves-Araújo e Alves, 2012).
Apresenta distribuição restrita, AOO=48 km² e ocorrência exclusiva em ﬁtoﬁsionomia severamente
fragmentada. É conhecida por 7 subpopulações, frequentemente situadas próximas a plantações de
cacau. Mesmo com registros efetuados dentro de Unidade de Conservação de proteção integral, é
considerada uma espécie rara, com poucos indivíduos em cada local (Alves-Araújo e Alves, 2012). O
estado da Bahia resguarda atualmente cerca de 14% de sua Mata Atlântica original (SOS Mata
Atlântica e INPE, 2018). Em três dos cinco municípios em que ocorre restaram somente entre 20% e
24% da Mata Atlântica original (SOS Mata Atlântica e INPE, 201). Adcionalmente, sabe-se que 75% da
produção brasileira de cacau é obtida no que é chamado localmente de "sistemas de cabruca", onde
o sub-bosque é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros, reduzindo drasticamente a
densidade de árvores que atingem o dossel e afetando a sobrevivência de árvores nativas devido a
severas reduções na diversidade e em padrões de regeneração (Rolim e Chiarello, 2004). Atividades
turísticas, crescimento urbano e especulação imobiliária também afetam a persistência dos
fragmentos remanescentes de Mata de Restinga em toda a região (Landau, 2003). Diante do exposto,
portanto, considera-se P. longipedicellata Em Perigo (EN) de extinção). Infere-se declínio contínuo em
AOO, extensão e qualidade de habitat, número de situações de ameaça e no número de indivíduos
maduros, além de plausível redução populacional igual ou superior a 50% nos últimos 90 anos (3
gerações). 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 64(1): 24. 2012. Popularmente conhecida por bapeba-preta (Sant'Ana
668).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Tem distribuição restrita com apenas sete subpopulações conhecidas, frequentemente próximo de
plantações da cacau. É considerada uma espécie rara, com poucos indivíduos em cada local (AlvesAraújo e Alves, 2012).
Reference:
Alves-Araújo, A., Alves, M., 2012. Two new species and a new combination of Neotropical Sapotaceae.
Brittonia 64, 23–29.
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 Ilhéus (Silva 1166), Itacaré (Belém 3507), Maraú (Queiroz 13816),
Salvador (Queiroz 1200), Una (Jardim 92), Uruçuca (Thomas 8256).
AOO: 48km²
EOO: 6134.36km²

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: Restinga
Resume: Árvore de 10-20 m de altura (Alves-Araújo e Alves, 2012), ocorrendo em vegetação de
restinga na Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Jan to Jan
ﬂowering Oct to Oct
fruiting Mar to Nov
Resume: A espécie tem sido registrada com ﬂores e frutos durante quase todo o ano (março à
novembro) (Alves-Araújo e Alves, 2012), sendo coletada com ﬂor/botões nos meses de: janeiro
(Belém 3079), outubro (Queiroz 1200); e em frutos nos meses de: março (Jardim 92), maio (Belém
3507), julho (Carvalho 6067), agosto (Queiroz 13816), outubro (Queiroz 1200), novembro (Amorim
1424).

234

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 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
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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). Pradosia longipedicellata ocorre frequentemente próxima de
plantações da cacau (Alves-Araújo e Alves, 2012).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Monoculturas ﬂorestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da paisagem é o principal
uso do solo identiﬁcado na Região Extremo Sul da Bahia, decorrente do estabelecimento de grandes
empresas reﬂorestadoras nessa região (Landau, 2003).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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 Ilhéus e Uruçuca restam cerca de 20% e em Maraú
24% da Mata Atlântica original nesses municípios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Una (Jardim 92).
Usos:

236

Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SIPARUNACEAE
Siparuna glycycarpa (Ducke) Renner & Hausner
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:12-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como quariquarana e inúmeros outros nomes vernaculares de acordo com a
região em foco; foi coletada em Floresta Ombróﬁla associada a Amazônia e a Mata Atlântica nos
estados do Acre, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Rondônia. Apresenta
distribuição muito ampla, EOO=3281754 km² e ocorrência conﬁrmada em distintas ﬁtoﬁsionomias
ﬂorestais associadas a dois Domínios Fitogeográﬁcos brasileiros e presença em Unidades de
Conservação em regiões onde ainda predominam na paisagem ﬂorestas em estado primitivo de
conservação. Apesar da situação distinta das subpopulações amazônicas em relação as localizadas na
costa atlântica, 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 nos diferentes contextos 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 região Amazônica e da Mata Atlântica (Lapig, 2018;
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Charity et al. 2016; Fernside, 2016; Fernside, 2015; Nepstad et al.,
2006).
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Flora Neotropica, Monograph 95: 58–60, f. 7B–C, 8B, 13B, 13L–D, 23.
2005. Nomes vernáculos: quariquarana, aquariquara-de-igapó, caa-pitiú, erva-de-rato, itaúba-preta,
quariquara-preta (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), com ocorrência nos
estados: ACRE, municípios Brasiléia (Lima 259), Manuel Urbano (Silveira 1611), Sene Madureira (Daly
7861), Senador Guiomard (Rivero 258), Sene Madureira (Daly 7961), Xapuri (Daly 7137); AMAZONAS,
municípios Benjamin Constant (Ducke 24209), Boca do Acre (Quinet 1832), Fonte Boa (Ferreira 8383),
Manaus (Sothers 900), Presidente Figueiredo (Vieira 378); BAHIA, municípios Almadina (Jardim 1317),
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Camacan (Borges 666), Ilhéus (Hage 2150), Jussari (Jardim 2427), Una (Fiaschi 1278), Uruçuca
(Thomas 10418), Wenceslau Guimarães (Thomas 9290) MATO GROSSO, município Aripuanã (Gomes
1686); MINAS GERAIS, município Viçosa (Ramalho 1606); PARÁ, municípios Óbidos (Ducke 19711),
Oriximiná (Ferreira 9709), Santarém (Ducke s.n.); RONDÔNIA, município Jamari (Castro 115).
AOO: 156km²
EOO: 3281754km²

Ecologia:

Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de até 30 m de alt., (Renner & Hausner, 2005) a espécie ocorre na Amazônia e na
Mata atlântica, na Floresta Ombróﬁla (ﬂoresta pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
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Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Fenologia:
ﬂowering Aug to Aug
ﬂowering Oct to Nov
fruiting Jan to Fev
fruiting May to May
fruiting Aug to Aug
fruiting Nov to Dec
Sindrome de dispersão:zoochory
Informações sobre o dispersor: Espécies cujos receptáculos de frutiﬁcação não se abrem na
maturidade (S. cristata, S. decipiens, S. glycycarpa, S. pachyantha) são dispersados por morcegos,
primates (Renner & Hausner, 2005).
Resume: Siparuna glycycarpa é uma espécie monoica (Renner & Hausner, 2005). A espécie foi
registrada com ﬂores em: agosto (Hage 2150), outubro (Almeida 153), novembro (Ferreira 9709). Foi
registrada com frutos em janeiro (Jardim 1312), fevereiro (Ribeiro 1802), maio (Belém 2207), agosto
(Hage 2150), novembro (Ferreira 9709), dezembro (Quinet 1832).

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
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).

244

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: 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: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: national
Severidade: very 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 incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).
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).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada nas seguintes unidades de conservação: Reserva Florestal Adolfo Ducke
(Coêlho s.n.), Floresta Nacional do Mapiá - Inauiní (Quinet 1832), RPPN Serra Bonita (Borges 666),
Floresta Nacional do Jamari (Castro 115).
Usos:
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Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: leaf
Proveniência: natural
Detalhes:
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SOLANACEAE
Aureliana cuspidata (Witasek) I.M.C.Rodrigues & Stehmann
(Witasek) I.M.C.Rodrigues & Stehmann
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:05-11-2018
Justiﬁcativa: Árvores de pequeno porte, de até 3 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). Conhecida popularmente como jurubeba-coração, foi coletada em Floresta
Decidual, Floresta Semidecidual, Floresta Ombróﬁla e Floresta Ombróﬁla Mista associadas a Mata
Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta
distribuição muito ampla, EOO=234053 km² e ocorrência conﬁrmada em distintas ﬁtoﬁsionomias
ﬂorestais e Unidades de Conservação de proteção integral, além de constante presença em herbários.
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 Mata Atlântica (Lapig, 2018; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Botanical Journal of the Linnean Society 177(3): 329. 2015. N.V.: Jurubeba
coração (Folli 2529).
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, municípios Prado (Mattos Silva s.n.), Una (Carvalho 3285); ESPÍRITO SANTO,
municípios Cariacica (Forzza 5260), Castelo (Flores 1740), Domingos Martins (Pereira 369), Dores do
Rio Preto (Stehmann 6394), Divino de São Lourenço (Giacomin 1249), Espera Feliz (Flores 1420),
Fundão (Demuner 1252), Muniz Freire (Hatschbach 45171), Venda Nova do Imigrante (Folli 2529);
MINAS GERAIS, municípios Araponga (Lombardi 3071), Caparaó (Lombardi 959), Carangola (Leoni
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842), Fervedouro (Lombardi s.n.), Simonésia (Stehmann 6012); RIO DE JANEIRO, municípios Casemiro
de Abreu (Brown 20700), Macaé (Brown 20955); SÃO PAULO, municípios Caraguatatuba (Mattos
13740), Cubatão (Webster 25509), Ilhabela (Souza 1939), Miracatu (Mattos 13836), Peruípe (Gelli 32),
Registro (Bartolomeu 12997), Salesópolis (Stehmann 4812), São José dos Campos (Löfgren 276), Sete
Barras (Berison 10888).
AOO: 120km²
EOO: 234053km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ombróﬁla Mista
Resume: Árvore de até 3 m de alt., helióﬁta (Peixoto 474), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Decidual, Floresta Semidecidual, Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e a Floresta Ombróﬁla mista
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering Jan to Mar
ﬂowering May to Jul
ﬂowering Oct to Dec
fruiting May to May
fruiting Jul to Jul
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fruiting Sep to Jan
Resume: Aureliana cuspidata é uma espécie hermafrodita. A espécie foi registrada com ﬂores em:
janeiro (Peixoto 474), fevereiro (Giacomin 1249), março (Löfgren 276), maio (Carvalho 3285), junho
(Leoni 7185), julho (Mattos Silva s.n.), outubro (Flores 1420), novembro (Brown 20955), dezembro
(Venda 52). Foi registrada com frutos em janeiro (Peixoto 474), maio (Carvalho 3285), julho (Souza
1939), setembro (Stehmann 6394), outubro (Flores 1420), novembro (Rocha 11), dezembro (Venda
52).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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).
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: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada nas seguintes unidades de conservação: Parque Nacional do Caparaó (Flores
1420), Parque Natural Municipal Goiapaba-Açu (Demuner 1252), Reserva Biológica de Duas Bocas
(Forzza 5260), RPPN Mata do Sossego (Stehmann 6012), Parque Estadual da Serra do Brigadeiro
(Lombardi 3071), Reserva Biológica União (Brown 20700), Estação Biológica de Boracéia (Sugiyama
300), Parque Estadual Carlos Botelho (Berison 10888), Reserva Biologica de Paranapiacaba (Webster
25509), Estação Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba (Guerra 134).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SOLANACEAE
Aureliana sellowiana (Sendtn.) Barboza & Stehmann
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:05-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla associada a Mata Atlântica no estado de São Paulo, municípios de
Cunha, São Paulo e São Bernardo do Campo. Apresenta distribuição restrita, EOO=4625 km²,
AOO=40 km², ocorrência exclusiva em ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal severamente fragmentada e três
situações de ameaça. Dados publicados recentemente apontam para uma redução maior que 85% da
área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados no Brasil (Fundação SOS
Mata Atlântica e INPE, 2018). No estado de São Paulo, restam cerca de 16,3% (Fundação SOS Mata
Atlântica e INPE, 2018). Apesar da ocorrência em Unidades de Conservação de proteção integral,
estas encontram-se sob constante pressão antrópica a partir do desmatamento para expansão
urbano-industrial, turismo, mineração, estabelecimento de infraestrutura ferro-rodoviária e
agropecuária (Lapig, 2018; SEMA/IF-SP, 2008). No Parque Estadual da Serra do Mar, a UC mais
extensa e de uso restrito em que A. sellowiana foi registrada, contribuem diretamente para a perda e
fragmentação de habitat a infra-estrutura viária, a existência de dutos, a expansão urbana, e o
turismo (SEMA/IF-SP, 2008). 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: Espécie descrita em: Systematic Botany 35(2): 421. 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 do SÃO PAULO, municípios Cunha (Kubitzki, 14), Marsilac (Izumisawa 117), São Paulo
(Rodrigues 69), São Bernardo do Campo (Silva 39).
AOO: 40km²
EOO: 4625.62km²
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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 de 10 m de altura (Godoy 199) que habita a Mata Atlântica, na Floresta ombróﬁla
(Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering Fev to Fev
ﬂowering Apr to Apr
ﬂowering Sep to Dec
fruiting Fev to Apr
fruiting Oct to Oct
fruiting Dec to Dec
Resume: Aureliana sellowiana é uma espécie hermafrodita. Foi coletada com ﬂores em fevereiro
(Izumisawa 117), abril (Barboza 2024), setembro (Godoy 199), outubro (Rodrigues 69), novembro
(Marçon 32), dezembro (Garcia 956). Foi coletada com frutos em fevereiro (Izumisawa 117), março
(Baitello 551), abril (Farah 2232), outubro (Rodrigues 69), dezembro (Garcia 956).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A ocupação urbana foi classiﬁcada no Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar
como um vetor de pressão antrópica extrema. O crescente processo de adensamento urbano ao
longo do vale do Paraíba e do litoral, é um dos principais fatores impactantes para a biodiversidade
encontrada no Parque. A implantação de gasodutos e torres repetidoras, assim como a ocupação
clandestina das encostas, cria um cenário de fragmentação e perda de habitat. As ﬂorestas de
planície encontram-se atualmente ameaçadas pela ocupação humana e expansão imobiliária
(SEMA/IF-SP, 2008).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A ocupação rural adensada foi classiﬁcada no Plano de Manejo 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 ItutingaPilões encontram-se bastante alteradas em função de plantações de Eucalyptus spp.
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração foi classiﬁcada no Plano de Manejo do PE Serra do Mar como um vetor de
pressão antrópica extrema
Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: As ferrovias, linhas de alta tensão e rodovias não pavimentadas foram classiﬁcada no Plano
de Manejo do PE 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 infraestrutura de comunicação entre o planalto e o litoral, traduzida nos sistemas viários, redes de
transmissão de energia, oleodutos, gasodutos e torres repetidoras, assim como a ocupação
clandestina das encostas, cria um cenário de fragmentação e perda de habitat. No Parque Estadual
da Serra do Mar contribuem diretamente para a perda e fragmentação de habitat a infra-estrutura
viária, a existência de dutos, a expansão urbana, dentre muitos outros aspectos.
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O desmatamento foi classiﬁcado no Plano de Manejo do PE 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).
Ameaça: 7 Natural system modiﬁcations
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
habitat
Detalhes: As estruturas para o abastecimento de água foram classiﬁcadas no Plano de Manejo do PE
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serra do Mar como um vetor de pressão antrópica muito alta e o fogo como uma pressão alta
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada nas seguintes unidades de conservação: Parque Estadual da Serra do Mar,
Núcleo Curucutu (Izumisawa 117), Reserva Florestal Estadual de Cunha (Kubitzki 14), Parque Natural
Municipal da Cratera de Colônia (Marçon 32), Parque Estadual do Jaraguá (Souza 862).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SOLANACEAE
Aureliana tomentosa Sendtn.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 9 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e Floresta
Ombróﬁla Mista associadas a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=81165 km², presença constante em herbários
e ocorrência conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. 2018).
Aparentemente, a espécie encontra-se livre de ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos
que afetem sua perpetuação ou resultem em declínio populacional veriﬁcável. Neste contexto, A.
tomentosa foi considerada como de Menor Preocupação (LC). Recomenda-se ações de pesquisa
(tendências e números populacionais) a ﬁm de se garantir a perpetuação da espécie na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Fl. Bras. (Martius) 10: 140. 1846
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 nos
estados do ESPÍRITO SANTO, municípios de Governador Lindemberg (Magnago 681), Linhares (Folli
4191), Marilândia (Demuner 3417), Santa Teresa (Vervloet 74), Santa Maria de Jetibá (Kollmann
10261); MINAS GERAIS, municípios de Coronel Pacheco (Heringer 1305)Juiz de Fora (Ribeiro 12), Lima
Duarte (Valente 117); RIO DE JANEIRO, municípios de Nova Iguaçu (Silva Neto 1528), Paraty
(Stehmann 4852); SÃO PAULO, município de Itapetininga (Loefgren 325), São Luís do Paraitinga
(BHCB 75710)
AOO: 92km²
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EOO: 81165km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ombróﬁla Mista
Resume: Árvore com até 9 m de altura (Kollmann 1338), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Estacional Semidecidual, Floresta Ombróﬁla e Floresta Ombróﬁla Mista (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: 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).
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Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar ﬂoresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Reserva Biológica Augusto Ruschi; Reserva Natural Vale do Rio Doce; REBIO Tinguá; Parque Estadual
da Serra do Mar; Parque Nacional da Serra da Bocaina.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SOLANACEAE
Aureliana velutina Sendtn.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:04-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual Floresta Estacional Semidecidual e
Floresta Ombróﬁla Mista associadas a Mata Atlântica e ao Cerrado nos estados da Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Apresenta
distribuição muito ampla, EOO=1015777 km², constante frequência em herbários, amplitude de
habitats e domínios ﬁtogeográﬁcos 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: Flora Brasiliensis 10(6): 140, pl. 19. 1846. RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO:
Família: Solanaceae. Espécie: Aureliana velutina Sendtn. A espécie apresenta algum tipo de uso
(alimentação humano/animal, medicina, combustível, ﬁbras, material para construção, vestuário,
bens domésticos, artesanato, horticultura, paisagismo, pesquisa, etc.)?: Não. Pela sua experiência, a
espécie está protegida dentro de Unidades de Conservação?: Sim. Por favor, exempliﬁque quais
Unidades de Conservação a espécie já foi registrada.: Parque do Guará (DF), PE Ibitipoca (MG), Parque
das Mangabeiras (MG), Parque Estadual do Itacolomi (MG), Parque Nacional de Brasília (DF). Pelo seu
conhecimento esta espécie tem sido coletada recentemente (entre 2010-2018)?: Sim. A espécie
possui distribuição ampla (ocorre em mais de um bioma)?: Sim. Exempliﬁque: Cerrado e Mata
Atlântica. Possui amplitude de habitat (ocorrem em mais de uma ﬁtoﬁsionomia)?: Sim. A espécie
possui especiﬁcidade de habitat?: Não. Há dados quantitativos sobre o tamanho da população global
da espécie?: Não tenho essa informação. Como você classiﬁca a frequência dos indivíduos na
população global da espécie?: Ocasional. Você conhece ou visualizou ameaças incidentes sobre esta
espécie?: Não. Fique à vontade para citar referências bibliográﬁcas sobre a espécie. Estas serão
muito úteis para a análise e avaliação do estado de conservação. "Flora do Brasil 2020. Zamberlan
P.M., Rodrigues I.M.C., Maeder G., Castro L., Stehmann J.R., Bonatto S.L., Freitas L.B. (2015) Reevaluation of the generic status of Athenaea and Aureliana (Withaniinae, Solanaceae) based on
molecular phylogeny and morphology of the calyx. Botanical Journal of the Linnean Society
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177:322–334. Rodrigues, I.M.C. 2013. Revisão taxonômica de Athenaea Sendtn. e Aureliana Sendtn.
(Solanaceae). Belo Horizonte, UFMG, tese de doutorado." Questionário respondido por: João Renato
Stehmann.
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
Distrito Federal (Reis 9), Bahia (Harley 27342), Ceará (Mansano 07-368), Espírito Santo (Hatschbach
65210), Goiás (Hatschbach 54642), Minas Gerais (Hatschbach 69323), Rio de Janeiro (Quinet 16/73),
São Paulo (Aguiar 338).
AOO: 308km²
EOO: 1015777km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2.1 Dry Savanna
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Cerrado
Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla Mista
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Resume: Árvore 6 m de altura (Mello-Silva 1221), ocorre na Mata Atlântica e no Cerrado (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
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: 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:
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: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O fogo apesar de estar associado a vegetação de cerrado, têm efeitos danosos sobre as
espécies quando sua origem é antrópica (Verdi et al., 2015). Os incêndios com origem antrópica
acontecem com frequência, severidade e intensidade muito maior que no passado (Pivello, 2011) e,
diferentemente daqueles deﬂagrados por raios, têm efeitos danosos sobre as espécies, mesmo
aquelas adaptadas ao regime de fogo (Kolbek e Alves, 2008; Mistry, 1998; Pivello, 2011; Verdi et al.,
2015). Estes incêndios têm iniciado a partir do uso do fogo na agropecuária, em períodos de festejos
locais e feriados, queda de balões ou lapsos com cigarros, por exemplo (Coutinho, 1990; Maurenza et
al., 2015; Verdi et al., 2015). Contudo, incêndio criminosos são comuns e, em geral, têm sido
realizados como uma forma de protesto em unidades de conservação como, por exemplo, o Parque
Nacional da Serra do Cipó (Verdi et al., 2015).
Ameaça: 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
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deles situado em Goiás onde destaca-se o município de Niquelândia (Fernandes et al., 2011) e o outro
em Minas Gerais, cuja a região do quadrilátero ferrífero e Espinhaço Meridional concentram a maior
parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008).
Nas últimas quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de hectares de cangas, pelo
menos 40% da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46 minas de
extração de minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012). Tal atividade tem provocados danos ambientais
imensuráveis, dentre eles, o maior desastre ambiental após o rompimento de uma das barragens de
rejeitos minerais (Escobar, 2015; Neves et al., 2016).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Parque do Guará (DF), PE Ibitipoca (MG), Parque das Mangabeiras (MG),
Parque Estadual do Itacolomi (MG), Parque Nacional de Brasília (DF) (Stehmann, J.R. com. pess.).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SOLANACEAE
Aureliana wettsteiniana (Witasek) Hunz. & Barboza
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 3 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e Floresta Ombróﬁla Mista associadas a Mata
Atlântica nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Apresenta
distribuição ampla, EOO=355700 km², diversos registros depositados em coleções biológicas,
inclusive com coletas realizadas recentemente (2014), e ocorrência conﬁrmada em Unidades de
Conservação de proteção integral. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias de forma ocasional
na maior parte das localidades em que foi registrada. Não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não
serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Assim, A.
wettsteiniana 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: Darwiniana 30: 107. 1991 1990. 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 Carlos Botelho, Parque Nacional da Serra de Itajaí, Parque Estadual Pico
Marumbi, Parque do Caracol, Parque Estadual da Serra Furada; 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Endêmica da Mata Atlântica
(SP até o RS); 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Não; 7
- apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência
dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações.
R.: Não (João Renato Stehmann, com. pess. 22/11/2018).

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
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estado: Paraná (Verdi 5477), Rio Grande do Sul (Vendruscolo 735), Santa Catarina (Verdi 3714), São
Paulo (Giacomin 1098).
AOO: 400km²
EOO: 355km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ombróﬁla Mista
Resume: Árvore com cerca de 3 m de altura (Mentz 276), ocorrendo nas ﬂorestas ombróﬁlas mista e
densa da Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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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 agropecuária e as monoculturas de Eucalyptus spp. e Pinus spp. são as principais
atividades responsáveis pela conversão e alteração das ﬂorestas em outros usos do solo (Vibrans et
al., 2013a, 2013b, 2011).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual Carlos Botelho (Hoehne 6193), Parque Nacional da Serra
de Itajaí (Korte 3459), Parque Estadual Pico Marumbi (Verdi 5477), Parque do Caracol (Soares 74),
Parque Estadual da Serra Furada (Verdi 3920), Parque Nacional de Aparados da Serra (Vendruscolo
526), Parque Natural Municipal São Francisco de Assis (Pastório 27), Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro (Verdi 4958), Parque Ecológico do Spitzkopf (Funez 2049), Parque Estadual de Jacupiranga
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(Meireles 171).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SOLANACEAE
Duckeodendron cestroides Kuhlm.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:09-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Giacomin, 2018). Conhecida popularmente
como pupunharana, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do
Amazonas e Pará. Apresenta distribuição ampla, EOO=101647 km² e ocorrência dentro dos limites de
Unidades de Conservação. Apesar de possuir uso madeireiro, o que pode estar vulnerabilizando
subpopulações locais, em geral sua população é descrita como abundante (Giacomin, 2018),
particularmente nos arredores de Manaus, de onde provém grande parte das coleções.
Adicionalmente, extensas áreas de ﬂoresta em estado primitivo e com baixo volume de coletas
botânicas em vastas regiões adjacentes indicam possivelmente uma maior amplitude geográﬁca do
que a atualmente conhecida, uma vez que existe habitat disponível. Assim, considera-se a espécie
como de Menor Precoupação (LC) no momento. Estudos especíﬁcos sobre sua distribuição, números e
tendências populacionais e impacto do corte seletivo 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;
Fernside, 2016; Fernside, 2015; Nogueira et al., 2007; Nepstad et al., 2006).
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Perﬁl da Espécie
Notas: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 4: 362. 1925. Popularmente conhecida por pupunha-rana na
região Norte (Giacomin, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie tem uso indicado para marcenaria, palitos, tamancos, esquadrias, forros, caixas,
brinquedos fornecido por site especializado em informações do setor ﬂorestal (REMADE, 2018).
Reference:
REMADE, 2018. Remade. Disponível em:
http://www.remade.com.br/madeiras-exoticas/434/madeiras-brasileiras-e-exoticas/pupunharana.
Acesso em: 08 de outubro de 2018.
População:
Um inventário ﬂorestal em 1 ha de ﬂoresta de terra ﬁrme registrou 6 indivíduos com diâmetro maior
que 15 cm (Prance et al., 1976). Populações consideráveis são conhecidas nas proximidades da
cidade de Manaus (Giacomin, 2018).
Reference:
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Prance, G.T., Rodrigues, W.A., Silva, M.F., 1976. Inventário ﬂorestal de um hectare de mata de terra
ﬁrme km 30 da estrada Manaus-Itacoatiara. Acta Amaz. 6, 9–35.
Giacomin, L.L. Duckeodendron in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Disponível em: . Acesso em: 08 Out. 2018
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Giacomin, 2018), com ocorrência no estado: AMAZONAS,
município de Borba (Rodrigues 1592), Manaus (Mackenzie s.n.), Maués (Ducke 21694), Parintins
(Ducke s.n.), Presidente Figueiredo (Giacomin 2915), Rio Preto da Eva (Rodrigues 7055). PARÁ,
município de Itaituba (Ducke 19233), Juruti (Ducke 21693), Trairão (Prance 25750).
AOO: 140km²
EOO: 101647km²

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 de 18-30 m de altura, ocorrendo em ﬂorestas de terra ﬁrme bem preservadas até
150 m de altitude (Giacomin, 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
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Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Mar to Nov
fruiting Mar to Dec
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor/botões nos meses de: março (Rodrigues 7565)), abril (Eggers
s.n.), junho (Mello s.n.), julho (Prance s.n.), agosto (Rodrigues 5432), setembro (Ducke s.n.), outubro
(Giacomin 2915), novembro (Rodrigues 9248); e em frutos nos meses de: março (Souza s.n.), abril
(Giacomin 3013), maio (Rodrigues 2465), junho (Ferreira 308), julho (Prance s.n.), agosto (Prance
21678), setembro (Ferreira 994), outubro (Giacomin 2915), novembro (Pacheco 58), dezembro
(Prance 24351).
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:
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).
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Além disso, a fragmentação pode colocar em risco a reprodução dessa espécie (Cramer et al., 2007).
Ameaça: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
ﬂorestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios ﬂorestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a ﬁm de evitar a degradação de suas ﬂorestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo ﬂorestal decorrente da última
modiﬁcação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação ﬂorestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura ﬂorestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação ﬂorestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação ﬂorestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios ﬂorestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos ﬂorestais que são compensados em
outras regiões.
Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: 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 registrada na Reserva Florestal Ducke (Rodrigues 5432).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

SOLANACEAE
Solanum pabstii L.B.Sm. & Downs
Risco de extinção: ENA2c;B2ab(iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes
Data:18-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como canema ou peloteira, foi coletada em Floresta Estacional Decidual e
Floresta Ombróﬁla Mista nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Apresenta AOO=132 km² e população severamente fragmentada. A área original de Floresta
Ombróﬁla Mista no Brasil encontra-se reduzida a não mais que 1% da área original, muito
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fragmentada e degradada pela histórica exploração madeireira, desmatamento e conversão de áreas
ﬂorestais para agricultura e pecuária (Medeiros et al., 2005; Vibrans et al., 2013a). Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, que juntos resguardavam cerca de 85% da área total da Floresta
Ombróﬁla Mista brasileira, atualmente possuem entre 1% e 5% da cobertura original (Amaral, 2016).
As Florestas Estacionais nestes estados também encontram-se em processo franco de redução e
fragmentação, particularmente em Santa Catarina (Vibrans et al., 2012), a partir da exploração
seletiva e desmatamento para atividades agropecuárias. Apesar da ocorrência em Unidades de
Conservação, a espécie foi considerada rara (Caiafa e Martins, 2010), apresentando distribuição
esparsa e geograﬁcamente restrita a habitat severamente fragmentado e em declínio contínuo, tanto
em qualidade como em extensão. Suspeita-se que a população tenha reduzido ao menos 50%
durante as últimas três gerações, com base na taxa de redução veriﬁcada na Floresta Ombróﬁla
Mista, porém não foi possível quantiﬁcar precisamente essa redução pela carência de dados
quantitativos para a Floresta Estacional. Assim, foi considerada Em Perigo (EN) neste momento,
demandando ações de pesquisa (população) e conservação direcionadas (Plano de Ação, efetivação
da proteção das áreas protegidas) que evitem a ampliação de seu risco de extinção.

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Phytologia 10: 427. 1964.
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não se conhece potencial valor econômico para a espécie.
População:
Não existem dados gerais sobre números populacionais para S. pabstii. Foi apontada, entretanto,
como uma representante da forma mais restrita do conceito de raridade (Forma 7), sensu Rabinowitz
(1981) em São Paulo, apresentando distribuição esparsa e geograﬁcamente restrita a um habitat
especíﬁco (Caiafa e Martins, 2010).
Reference:
Caiafa, A.N.; Martins, F.R., 2010. Forms of rarity of tree species in the southern Brazilian Atlantic
rainforest. Biodivers. Conserv., 19:2597–2618.
Flutuação extrema: unkown
Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie é endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) e ocorre nos
estados de: Paraná, município de Bituruna (Liebsch 994), Campina Grande do Sul (Mocochinski 230),
Clevelândia (Hatschbach 22707), Lapa (Ribas 190), Palmas (Hatschbach 15030), Prudentópolis
(Stehmann 1695), Rio Negro (Hatschbach 3490), Santa Cecília do Pavão (Ribeiro 202), São Mateus do
Sul (Wasum 3913); Rio Grande do Sul, municípios de Cambará do Sul (Pabst 6281), Canela (Lindeman
s.n.), Esmeralda (Stehmann 340), Farroupilha (Nilson 1250b), Garibaldi (Camargo 2076), Maquiné
(Sobral 7622), Montenegro (Sehnem 3934), São Francisco de Paula (Wasum 270), Vacaria (Arzivenco
s.n.); Santa Catarina, municípios de Água Doce (Oliveira 1318), Bom Jardim da Serra (Stehmann
4393), Canoinhas (Gasper 22697), Correia Pinto (Verdi 629), Fraiburgo (Korte 6900), Fraxinal dos
Guedes (Smith 12909), Lages (Pereira 6200), Macieira (Stival-Santos 640), Painel (Klein 4567), Ponte
Alta (Dreveck 338), Porto União (Gasper 1262), Rio Fortuna (Verdi 3841), Santa Cecília (Pabst 6123),
São José do Cerrito (Verdi 491), São Pedro de Alcântara (Dreveck 2306), Urubici (Vendruscolo 611); e
São Paulo Alto da Serra (Schwebel).
Foi registrada entre 600 e 1200 m de altitude (Mentz e Oliveira, 2004).
AOO: 132km²
EOO: 112797km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: unkown
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Estacional Decidual Montana
Floresta Ombróﬁla Mista
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Decidual
Floresta Ombróﬁla Mista
Resume: Espécie arbórea com 3 a 10 m e ocorrência em Floresta Estacioanl Decidual e Floresta
Ombróﬁla Mista associada a Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Fenologia:
ﬂowering Jan to Jan
ﬂowering Apr to Apr
ﬂowering Jul to Jul
ﬂowering Sep to Sep
ﬂowering Oct to Oct
ﬂowering Nov to Nov
fruiting Dec to Apr
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor nos meses de: janeiro (Emerich s.n.), abril (Verdi 2645), julho
(Dreveck 2306), setembro (Wasum 3913), outubro (Pereira 6200), novembro (Gasper 918) e
dezembro (Stehmann 1695); e em fruto nos meses de: dezembro (Stehmann 1695), janeiro (Gasper
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1262), fevereiro (Giacomin 1723), março (Verdi 491), e abril (Verdi 629).
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: Segundo Vibrans et al. (2013), remanescentes de Floresta Ombróﬁla Mista encontram-se
atualmente fragmentados e degradados, devido à intensa exploração madeireira, principalmente de
espécies de grande valor econômico. O desmatamento, aliado à conversão das áreas ﬂorestais para
outros usos do solo, como agricultura e pecuária, com roçadas periódicas do sub-bosque e
regenerantes, têm contribuído com estas alterações estruturais.
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No Brasil, a área original de Floresta Ombróﬁla Mista (Floresta de Araucária) ,era de
aproximadamente 200.000 a 250.000 km², ocorrendo com maior intensidade nos Estados do Paraná
(40%), Santa Catarina (31%), Rio Grande do Sul (25%), com manchas esparsas no sul de São Paulo
(3%), internando-se até o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%). Esta formação vegetacional,
típica da Região Sul do Brasil, abriga componentes arbóreos de elevado valor comercial,como a
Araucaria angustifolia (pinheiro) e Ocotea porosa (imbuia), por isso esta ﬂoresta foi alvo de intenso
processo de exploração predatório. Atualmente os remanescentes ﬂorestais não perfazem mais do
que 1% da área original, e suas espécies arbóreas estão relacionadas na lista oﬁcial de espécies da
ﬂora brasileira ameaçadas de extinção. A Floresta Ombróﬁla Mista teve signiﬁcativa importância no
histórico de ocupação da Região Sul, não somente pela extensão territorial que ocupava, mas
principalmente pelo valor econômico que representou durante quase um século. No entanto, a
intensidade da exploração madeireira, desmatamentos e queimadas, substituição da vegetação por
pastagens, agricultura, reﬂorestamentos homogêneos com espécies exóticas e a ampliação das zonas
urbanas no sul do Brasil, iniciados nos primeiros anos do século XX, provocaram uma dramática
redução da área das ﬂorestas originais na região (Medeiros et al., 2005).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No Estado do Rio Grande do Sul, o desmatamento dos bosques naturais, especialmente da
Floresta Estacional e da Mata dos Pinheiros (Floresta Ombróﬁla Mista), é uma das consequências do
modelo de desenvolvimento que sempre buscou novas fronteiras agrícolas e novas áreas para cultivo,
promovendo o plantio até a borda dos cursos d'água, com perda de vegetação ciliar, e implicando no
uso de adubos químicos de alta solubilidade e na aplicação de herbicidas e pesticidas. A
consequência imediata da retirada da cobertura vegetal foi a maior fragmentação dos ecossistemas e
o aumento do processo erosivo. A longo prazo, tal situação levou a sérios problemas associados,
como perda da capacidade produtiva das terras, redução nas colheitas, degradação física, química e
biológica dos solos. O domínio da Mata Atlântica ocupava, originalmente, cerca de 13 milhões de
hectares (50% da superfície do Estado), tendo atualmente remanescentes de mata e restinga que
atingem apenas 600.000 hectares, aproximadamente, 5% da cobertura original.Outra consequência
direta do desmatamento abusivo tem sido o desaparecimento gradativo de espécies vegetais de valor
econômico e ecológico, das quais se destacam o pinheiro brasileiro, (Araucaria angustifolia), as
canelas (Nectandra e Ocotea spp.), os angicos (Parapiptadenia rigida), os cedros (Cedrela ﬁssilis), as
grápias (Apuleia leiocarpa), as imbuias (Ocotea porosa) (Medeiros et al., 2005).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A área de abrangência da ﬂoresta com araucária atingia cerca de 20
milhões de hectares. Devido a sua intensa exploração em poucas
décadas chegou a menos de 1 % da cobertura da ﬂoresta no estado do
Paraná com apenas cerca de 100 mil hectares dos 8 milhões de hectares
de Mata Atlântica com Araucária. Nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul a ﬂoresta
com araucária chegou entre 3 a 5 % (Amaral, 2016).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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Detalhes: O Estado de São Paulo originalmente possuía aproximadamente 81,8% (20.450.000 ha) de
seu território coberto por Mata Atlântica. Hoje, o bioma no Estado representa cerca de 18% do
remanescente no Brasil, concentrando-se ao longo do litoral e encostas da Serra do Mar, signiﬁcando
cerca de 8,3% da área do Estado e 83,6% da vegetação nativa ainda existente no Estado. Mesmo em
áreas protegidas ocorrem ameaças como invasões de populações marginalizadas (favelização de
manguezais e encostas), especulação imobiliária, mineração, extrativismo vegetal clandestino
ameaças permanentes à conservação dos remanescentes da Mata Atlântica no Estado de São Paulo
(Costa, 1997).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Reversibilidade:
Detalhes: Fatores de perturbação externos aos remanescentes de Floresta Estacional Decidual em
Santa Catarina, tais como as plantações ﬂorestais do gênero Pinus sp. têm modiﬁcado as condições e
os recursos na borda e no interior dos fragmentos ﬂorestais. A ﬂoresta sofre forte inﬂuência de
fatores de degradação, como a exploração seletiva histórica ou atual, presença de estradas no local,
corte raso em parte desta, roçada do sub-bosque (bosqueamento) e pastejo (Vibrans et al., 2013).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Nacional Aparados da Serra (Pabst 6281) e na Estação Ecológica de
Aracuri (Stehmann 340).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SOLANACEAE
Solanum verticillatum S. Knapp & Stehmann
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes
Data:28-08-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 9 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa em diversos municípios nos estados de Minas Gerais, São
Paulo e Rio de Janeiro. Apresenta ampla distribuição ao longo das serras do Mar e da Mantiqueira,
EOO=59876 km² e ocorrência conﬁrmada dentro dos limites de diversas Unidades de Conservação de
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proteção integral. Onde ocorre, é relativamente comum (Knapp et al., 2015). Frequentemente
coletada até aproximadamente a década de 1980, as subpopulações de São Paulo encontram-se
certamente estáveis (Knapp et al., 2015). Apesar da baixa frequência em coleções desde então,
atribui-se isto principalmente ao hábito arbóreo de S. verticillatum e à sua semelhança com as
espécies mais comuns S. campaniforme e S. pseudoquina, constantemente negligenciadas por
botânicos (Knapp et al., 2015). Assim, foi considerada neste momento como de Menor Preocupação
(LC). Ações de pesquisa sobre o estado e tamanho de sua população, além de indicadores que
garantam a efetividade das Unidades de Conservação em que ocorrem são necessárias a ﬁm de se
evitar a ampliação de seu risco de extinção.

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: PhytoKeys 47: 35. 2015
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não se conhece potencial valor econômico para S. verticillatum.
Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), coletada nos
estados de: Minas Gerais, município de Araponga (Leoni 2895); Rio de Janeiro, municípios de: Itatiaia
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(Silva Neto 1211), Macaé (Bovini 2228), Nova Friburgo (Anderson 33), Nova Iguaçu (H.C.Lima 6006),
Petrópolis (Góes 109), Santa Maria Madalena (Oliveira 174), Teresópolis (Wesenberg 1046); São
Paulo, municípios de: Cunha (Franco 1241), Itanhaém (Aﬀonso 367), Santo André (Hoehne 3042), São
Miguel Arcanjo (Moraes 3327), São Paulo (Farney 3143)

Ecologia:
Hábito: small tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Floresta Estacional Semidecidual Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Pequena árvore medindo até 9 m, na Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018)
Reprodução:
Resume: Foi coletada em ﬂor nos meses de: março (Cielo 410), abril (Brade 16776), maio (Martinelli
12067), junho (Farney 3143), julho (Mattos 14844), agosto (Franco 1241), setembro (Garcia 1752); e
com frutos nos meses de: janeiro (Sugiyama1403), março (Aﬀonso 162), abril (Barboza 2025), maio
(Chukr 536), julho (Wesenberg 1046), agosto (Silva Neto 1211), setembro (Mattos 13888), outubro
(Giacomin 1110), novembro (Giacomin 2016), dezembro (Martinelli 13274).
Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O crescimento da ocupação humana é uma das principais ameaças à parte baixa da Serra
dos Órgãos (Mallet-Rodrigues, et al., 2007).
Ameaça: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O aumento da frequência de incêndios na Serra dos Órgãos (IBAMA, 2014) representa uma
ameaça à espécie .
Reversibilidade:
Detalhes: No município de Santa Maria Madalena, as áreas de Floresta Ombróﬁla passaram de 35%
no ano de 1994 para 11% no ano de 2001, indicando aumento substancial de áreas de pastagens
(média de 58% do território), vegetação secundária (área média de 35%) e de áreas agrícolas no
município (TCE-RJ, 2003). O estudo aponta que diversos fragmentos ﬂorestais foram reduzidos ou
mais fragmentados, gerando barreiras para implantação de corredores ecológicos (TCE-RJ, 2003).
Nesse caso, Santa Maria Madalena necessitaria implantar 1.249 hectares de corredores, o que
representa 1,5% da área total do município (TCE-RJ, 2004).
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No entorno da Reserva Biológica do Tinguá, existem áreas particulares utilizadas por
sitiantes, que buscam lazer e descanso, ou mesmo para ﬁns comerciais. A região da baixada é pouco
beneﬁciada por áreas de lazer. A população a buscar áreas ainda conservadas para banhos de
cachoeira e outras formas de lazer e contato com a natureza (Teixeira, 2006).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada nas seguintes Unidades de Conservação: Parque Nacional da Serra dos Órgãos
(Wesenberg 1037), Parque Estadual do Desengano (Oliveira 174), Parque Estadual da Serra do Mar
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(Souza 63), Parque Estadual Carlos Botelho (Moraes et al. 3327), Reserva Biológica do Tinguá
(HCLima 6006), APA Petrópolis (Moraes, M. 124), RPPN Bacchus (Saavedra 381), Estação Biológica do
Alto da Serra de Paranapiacaba (Forero 7656).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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SYMPLOCACEAE
Symplocos angulata Brand
Risco de extinção: CRB1ab(i,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018
Justiﬁcativa: Pequena árvore (1,2 m de altura), endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018) e presente nos Campos Rupestres e Vegetação Sobre Aﬂoramentos Rochosos da
Serra do Caraça; foi documentada somente no Pico do Inﬁcionado, atualmente dentro dos limites da
Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário do Caraça, município de Catas Altas,no estado de
Minas Gerais (Romão et al., 2018; Aranha-Filho et al., 2007). A espécie apresenta distribuição restrita
a 1000-2000 m de altitude da Serra do Caraça, com EOO=4 km², AOO=4 km² e uma situação de
ameaça.. As principais ameaças são: , os impactos diretos e indiretos da mineração (Santos, 2010), o
aumento expressivo da incidência de fogo (ICMBio, 2013) e silvicultura de eucalipto nas encostas
outrora ﬂorestadas do maciço (Machado, 2008), constituindo vetores de pressão incidentes dentro da
Unidade de Conservação e no entorno. Infere-seo um declínio contínuo em EOO, AOO, extensão e
qualidade de habitat e possivelmente no número de subpopulações. Sugere-se esforços de pesquisa a
ﬁm de se levantar dados populacionais e ecológicos que possam subsidiar um plano de ação para
garantir sua perpetuação na natureza, além da inclusão da espécie como prioritária para a realização
de pesquisas e proteção especíﬁca no Plano de Manejo da Reserva Particular do Patrimônio Natural
Santuário do Caraça.

291

Perﬁl da Espécie
Notas: Symplocos angulata Brand é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 1901 na Das Pﬂanzenreich Symploc.: 73. O material tipo é Glaziou 15189, foi coletado em Catas
Altas (Minas Gerais) e encontrava-se depositado no herbário B (Holótipo foi destruído) síntipos no
herbário P (Aranha Filho et al. 2007; 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: no
Endêmica do Brasil
Resume: Symplocos angulata é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018),que ocorre no estado de MINAS GERAIS, no município de Catas Altas, na Serra do Caraça
(Glaziou 15189). A espécie é endêmica desta localidade (Aranha Filho et al. 2007).
AOO: 4km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Aﬂoramento Rochoso
Tipo de Vegetação: Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos
Resume: Symplocos angulata é uma árvore, terrestre, perene que ocorre na Mata Atlântica, em
vegetação sobre aﬂoramentos rochosos (Flora do Brasil 2020, em construção).
Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Fenologia:
ﬂowering Jun to Jun
fruiting Mar to Mar
fruiting Jun to Jun
Resume: Symplocos angulata é uma planta monoica. A espécie ﬂoresce em junho e produz frutos em
março e junho (Aranha Filho et al. 2007).
Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
Detalhes: Na Serra do Caraça há atividade turística desordenada (Machado, 2008).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Na serra do Caraça, a silvicultura de eucalipto é marcante na paisagem, ocupando cada vez
mais espaço (Machado, 2008).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Atividade mineradora em expansão, nas minas de Fazendão e Lavra Azul, no município de
Catas Altas, em Minas Gerais (Santos, 2010). E na Serra do Caraça, houve mineração de ouro e hoje
há atividade mineradora de ferro alterando signiﬁcativamente a paisagem do lugar (Machado, 2008).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Symplocos angulata ocorre na Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário do Caraça - RPPNSC
está localizada na mesorregião metropolitana de Belo Horizonte e na microrregião de Itabira, no
Estado de Minas Gerais, nos Município de Catas Altas e Santa Bárbara. A RPPNSC situa-se na parte
leste do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, onde o conjunto orográﬁco da Serra do Caraça
constitui o penúltimo contraforte da Cordilheira do Espinhaço, que termina em Ouro Branco, um
pouco mais ao sul.(ICMBio, 2013)

SYMPLOCACEAE
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Symplocos microstyla Aranha et al.
Risco de extinção: CRB2ab(ii,iii,v);C2a(i)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:30-07-2018
Justiﬁcativa: Árvore terrestre de até 3 m, endêmica do Brasil, restrita aos Campos Rupestres e
Vegetação Sobre Aﬂoramentos Rochosos na Serra do Caraça, município de Catas Altas, em Minas
Gerais (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). A espécie é conhecida por 4 coletas em dois picos
(Pico do Inﬁcionado e Pico do Sol), dentro dos limites da Reserva Particular do Patrimônio Natural
Santuário do Caraça, na região metropolitana de Belo Horizonte e no município de Itabira, parte leste
do Quadrilátero Ferrífero (ICMBio, 2013). Com distribuição restrita (AOO=8 km²), a espécie encontrase sujeita a uma situação de ameaça, constituída por vetores de pressão incidentes no entorno e
também dentro dos limites da Reserva, particularmente os impactos diretos e indiretos gerados pelas
atividades mineradoras (Santos, 2010). Também veriﬁcou-se na região aumento expressivo da
silvicultura de eucalipto nas encostas outrora ﬂorestadas do maciço, promovendo a retirada das
ﬂorestas que protegem naturalmente os Campos Rupestres da incidência de incêndios severos
(ICMBio, 2013), além de impactos gerados pelo aumento do turismo desordenado nos ecossistemas
naturais protegidos pela reserva, principalmente nas áreas montanhosas onde a espécie ocorre
(Machado, 2008). Estima-se que a espécie seja conhecida no momento por dois indivíduos na
natureza (Aranha et al., 2007) ou menos de 50 indivíduos maduros, e sua população vem enfrentando
provável declínio contínuo em AOO, extensão e qualidade de habitat e no número de indivíduos
maduros. Assim, sugere-se esforço de pesquisa urgente a ﬁm de se levantar dados espaciais,
populacionais e ecológicos que possam subsidiar o desenvolvimento de um plano de ação para
garantir sua perpetuação da espécie a natureza, além de incluí-la como uma espécie prioritária para a
realização de pesquisas cientíﬁcas e medidas de proteção no Plano de Manejo da Reserva Particular
do Patrimônio Natural Santuário do Caraça.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Symplocos microstyla Aranha et al. é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 2005 na Proceedings of the California Academy of Sciences, Series 4, 56(23): 299–302. O
material tipo é Almeda et al. 8878, foi coletado em Catas Altas (Minas Gerais) e encontra-se
depositado nos herbários UEC (Holótipo) BHCB, CAS, ESA, K, MO, NY SP, SPF, US (Isótipos) (Aranha
Filho et al. 2007; 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: no
Endêmica do Brasil
Resume: Symplocos microstyla é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018), que ocorre no estado de MINAS GERAIS, coletada no município de Catas Altas, na
Serra do Caraça (Almeda et al. 8878), a espécie é endêmica desta localidade (Aranha Filho et al.,
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2007).
AOO: 8km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Aﬂoramento Rochoso
Tipo de Vegetação: Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos
Resume: Symplocos microstyla é uma árvore de até 3 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
na Mata Atlântica, em vegetação sobre aﬂoramentos rochosos (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering Nov to Nov
ﬂowering Nov to Nov
Resume: Symplocos microstyla é uma planta com ﬂores hermafroditas. A espécie produz ﬂores e
frutos emnovembro (Aranha Filho et al. 2007).
Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Na Serra do Caraça há atividade turística desordenada (Machado, 2008).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Na serra do Caraça, a silvicultura de eucalipto é marcante na paisagem, ocupando cada vez
mais espaço (Machado, 2008).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Atividade mineradora em expansão, nas minas de Fazendão e Lavra Azul, no município de
Catas Altas, em Minas Gerais (Santos, 2010). E na Serra do Caraça, houve mineração de ouro e hoje
há atividade mineradora de ferro alterando signiﬁcativamente a paisagem do lugar (Machado, 2008).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Symplocos microstyla ocorre na Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário do Caraça RPPNSC está localizada na mesorregião metropolitana de Belo Horizonte e na microrregião de Itabira,
no Estado de Minas Gerais, nos Município de Catas Altas e Santa Bárbara. A RPPNSC situa-se na parte
leste do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, onde o conjunto orográﬁco da Serra do Caraça
constitui o penúltimo contraforte da Cordilheira do Espinhaço, que termina em Ouro Branco, um
pouco mais ao sul.(ICMBio, 2013)
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SYMPLOCACEAE
Symplocos pycnobotrya Mart. ex Miq.
Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii,iv,v)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de 25 m, endêmica do Brasil (Romão, et al. 2018). Popularmente conhecida por
sete-mentiras, foi coletada em Floresta Ombróﬁla associada a Mata Atlântica e em áreas de transição
com a Caatinga nos estados da Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.
Apresenta distribuição muito ampla, EOO=538740 km² e ocorrência conﬁrmada dentro dos limites de
área legalmente protegida. Entretanto, a espécie, como muitas outras congêneres, aparenta ser rara
naturalmente, além de possuir documentação exclusiva em ecossistema ﬂorestal em estado prístino
de conservação, AOO=20 km² e cinco situações de ameaça. Os registros efetuados nas extremidades
de sua distribuição (Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia) foram realizados a mais de 35
anos, e podem representar extinções locais e consequentemente, potencial declínio em EOO, AOO,
em extensão e qualidade de habitat, no número de situações de ameaça e no número de indivíduos
maduros. A maior parte dessas áreas conta com expressivos valores de esforço de coleta.
Atualmente, restam menos de 6% da cobertura original do Centro de Endemismo Pernambuco - CEP,
a maior parte da ﬂoresta remanescente em áreas pertencentes à usinas de açúcar e álcool (Tabarelli
e Roda, 2005), e as ﬂorestas costeiras dos outros estados em que foi registrada encontram-se
severamente fragmentadas e biologicamente empobrecidas (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Rolim
e Chiarello, 2004). Assim, S. pycnobotrya foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. 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: Descrita em: Flora Brasiliensis 7: 25. 1856. Nome popular: sete-mentiras (Romão, et al. 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: yes
Endêmica do Brasil
Resume: Symplocos pycnobotrya é uma espécie endêmica do Brasil (Romão, et al. 2018), a espécie
ocorre em: BAHIA: Caitité (Harley 21334); ESPÍRITO SANTO: Linhares (Siqueira 96); PERNAMBUCO: Rio
formoso (Andrade-Lima 71-6250); RIO DE JANEIRO: Petrópolis (Krieger s.n.); SÃO PAULO: Iguapé
(Stubblebine et al. 13229).
AOO: 20km²
EOO: 539740km²
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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 de 25 m de altura (Folli 2267) que ocorre na Mata Atlântica, na Floresta Ombróﬁla
(=Floresta Pluvial) (Romão, et al. 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.,
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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 canade-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
mature individuals
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:
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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).
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: 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).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
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A espécie foi registrada em: Reserva Natural da Vale do Rio Doce (Siqueira 96).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

SYMPLOCACEAE
Symplocos revoluta Casar.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Patricia da Rosa
Data:10-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Romão et al., 2018). Popularmente conhecida
por caapoã ou peroba d'água, foi coletada em Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar e/ou de Galeria e
Floresta Estacional Semidecidual associadas ao Cerrado e a Mata Atlântica nos estados de Goiás,
Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Apresenta distribuição muito
ampla, EOO=549055 km², constante presença em herbários, ocorrência em múltiplas ﬁtoﬁsionomias
associadas a dois distintos Domínios Fitogeográﬁcos e ocorrência conﬁrmada dentro dos limites de
Unidades de Conservação de proteção integral. Adicionalmente, foi considerada espécie dominante e
frequente em muitas áreas de ocorrência (Imaña-Encinas et al., 1995), além de não existem dados
sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos e 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: Nov. Stirp. Bras. Dec. 31. Popularmente conhecida por caapoã ou peroba d'água
no estado de São Paulo (Romão et al, 2018).

População:
Considerada árvore dominante em Brasília (DF) (Heringer 5172), e muito frequente no interior da
mata em Lima Duarte (MG) (Ferreira et al.189). Em estudo ﬁtossociológico dos indivíduos jovens de
uma mata ciliar do Córrego Capaozinho (DF), foram amostrados em 1 ha o total de 5 indivíduos da
espécie, sendo 2 com até 0,5 m de altura (classe A), 2 com altura entre 0,5-1 m (classe B) e 1 com
altura entre 1-2 m (classe C). Nesse estudo não foram coletados indivíduos com altura maior que 2m
e diametro menor que 5 cm (classe D) (Imaña-Encinas et al., 1995).

Reference:
Imaña-Encinas, J., Paula, J.E. de, Pereira, B.A. da S., 1995. Fitossociologia dos indivíduos jovens da
mata ciliar do Córrego Capaõzinho. Rev. Árvore 19, 157–170.
Distribuição:
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Romão et al., 2018), com ocorrência nos estados: GOIÁS,
município de Rio Verde (Irwin et al. 128), Planaltina (Hunt 6707), Alto Paraíso de Goiás (Soares-Silva
et al. 1294); MINAS GERAIS, município de Poços de Caldas (Gabrielli 336), Caldas (Henschen s.n;
US1384328 ), Camanducaia (Torres 1245), Carandaí (Mota e Stehmann 380), Caeté (Costa s.n.; ),
Lagoa Santa (Warming 46), Lavras (Almeida s.n.; ESA 12834), Luminárias (Rodrigues e Almeida 215),
Catas Altas (Ordones 888), Lima Duarte (Ferreira 443), Santa Rita de Caldas (Lores s.n.; ESA 22149),
Carrancas (Oliveira-Filho et a. s.n.; ESA 16222), Extrema (Yamamoto 1603), Ouro Preto (Rezende
3062), Pouso Alegre (Regnell II56); SÃO PAULO, município de Assis (Savassini-Coutinho 868), Campos
do Jordão (Occhioni 8240), Cotia (Bernacci et al. 2983), São Paulo (Handro 30675), Jundiaí (Lombardi
6697), Bananal (Ivanauskas et al. 6348), Pedra Bela (Tamashiro 973), Guarulhos (Gandolﬁ et al. sn;
UES 90253), Mogi das Cruzes (Rossi et al 3011), Santo Antônio do Pinhal (Tamashiro et al. 26775);
PARANÁ, município de Londrina (Chagas e Silva 1714), Jaguariaíva (Barbosa et al. 1708); e no
DISTRITO FEDERAL, município de Brasília (Nobrega 1936), Taguatinga (Heringer 16746); RIO DE
JANEIRO, município de Nova Friburgo (Claussen 89). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não
ocorre no estado do Paraná, mas ocorreria no Rio de Janeiro. Porém, segundo Aranha-ﬁlho (2011),
provavelmente um erro de transcrição de etiqueta, considera a ocorrência da espécie em Nova
Friburgo.

AOO: 200km²
EOO: 549055.2km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
1.8 Subtropical/Tropical Swamp Forest
2.2 Moist Savana
Biomas: Cerrado
Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Savana Florestada
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Savana Gramíneo-Lenhosa
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores até 25 m de altura (Gabrielli 336), ocorrendo nos domínios do Cerrado e Mata
Atlântica (Romão et al., 2018). A espécie pode ocorrer em ﬂoresta estacional semidecidual, cerrado,
cerradão e raramente em áreas de transição entre ﬂorestas mais secas e ﬂorestas úmidas (Aranha
Filho, 2011).
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: 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).
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
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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: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
Detalhes: Diversas terras no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros são utilizada para
a formação de pastagens; a pecuária também é preocupante para a conservação do Cerrado, sendo
uma atividade muito comum no estado de Goiás (Barbosa, 2008). O município de RioVerde (GO) com
837964 ha tem 17,7% de seu território (148695 ha) transformado em pastagens (Lapig, 2018)
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: low
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Caeté com 54257 ha tem 9,9% de seu território (5404 ha) transformados
em Floresta Plantada (Lapig, 2018). Na serra do Caraça, a silvicultura de eucalipto é marcante na
paisagem, ocupando cada vez mais espaço (Machado, 2008).
O município de Jaguariaíva (PR) com 145306 ha tem 25% de seu território (36441 ha) convertidos em
ﬂoresta plantadas (Lapig, 2018). Segundo a observação direta na ferramenta Google Earth Pro
Version 7.3.2., 2018, nota- se que as àreas de silvicultura são proximas a fábricas de móveis e de
papel.
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
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).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: O município de Londrina com 165257 ha tem 54,4% de seu território (90025 ha)
tranformado em produção de cana-de-açúcar, milho e soja (Lapig, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ARIE DO CERRADÃO (PI), RESERVA ECOLÓGICA IBGE (PI), PARQUE
ECOLÓGICO QUEDAS DO RIO BONITO (US), RESERVA DO PATRIMONIO PARTICULAR NATURAL
SANTUÁRIO DO CARAÇA (PI), ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ASSIS (PI), ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO BANANAL
(PI), PARQUE DO ESTADO DE SÃO PAULO/JB (PI), ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITAPETI (PI).

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:
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Detalhes:
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THYMELAEACEAE
Funifera ericiﬂora (Gilg & Markgr.) Domke
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Raquel Negrão; Patricia da Rosa
Data:10-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore endêmica do Brasil (Rossi, 2018). Foi coletada em Floresta Ombróﬁla associada
a Amazônia nos estados do Mato Grosso e Pará. É conhecida por somente três coletas, e desde sua
última documentação na natureza em 1956, pouco se avançou em relação ao estado de
conhecimento de F. ericiﬂora 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:Biblioth. Bot. cxi. 57, in obs. 1934.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Rossi, 2018), com ocorrência nos estados: MATO GROSSO,
município de Brasnorte (Hoehene 2112), Campos de Julio (Hoehene 5504); PARÁ, município de Novo
Progresso (Pires 6274).
AOO: 12km²
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EOO: 29550.63km²

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: Árvores, ocorrendo nos domínios da Amazônia (Rossi, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
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.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).
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Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: O município de Campos de Júlio com 680.185 ha tem 50% de seu território (339.208 ha)
transformado em produção de milho (110.036 ha), soja (28.742 ha), algodão (24.191 ha) e cana-deaçúcar (12.350 ha)(Lapig, 2018).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Brasnorte com 1.595.911 ha tem 20,66% de seu território (329.722 ha)
transformado em pastagens (Lapig, 2018). Apesar da porcentagem relativamente baixa, a dimensão
da área convertida é consideravelmente maior que muitos municípios do Brasil.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

Referências Bibliográﬁcas
Rossi, L. Thymelaeaceae in Flora do Brasil 2020 under construction. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Available at: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB112156>. Accessed on: 10
Dec. 2018
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ULMACEAE
Ampelocera glabra Kuhlm.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marta Moraes
Data:28-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Machado, 2018). Popularmente conhecida por
mentira ou vareteiro-da-matavirgem, foi coletada em Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial), Floresta
Estacional Semidecidual, Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos e Área antrópica associadas a Mata
Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição
ampla, EOO=138891 km², ocorrência em múltiplas ﬁtoﬁsionomias, inclusive em áreas antropizadas,
constante presença em herbários e ocorrência dentro dos limites de Unidades de Conservação de
proteção integral. Adicionalmente, 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). Apesar da incidência de vetores de stress severos na Mata Atlântica nos estados
de ocorrência (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Lapig, 2018), não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos. Assim, a espécie foi
considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) e conservação (Plano de Manejo) a ﬁm de se
garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro iv. 351 (1925). Popularmente conhecida no Brasil
por mentira ou vareteiro-da-matavirgem (Pederneiras e Machado, 2017)

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Machado, 2018), com ocorrência nos estados: BAHIA, município
de Jussarí (Jardim 1604), Jequeié (Santos 1210) ; MINAS GERAIS, município de Viçosa (coletor
desconhecido; VIC 989); ESPÍRITO SANTO, município de Nova Venécia (Fontana 5782), Monthana (Folli
1259), Linhares (Linhares 7029); RIO DE JANEIRO, município de Rio de Janeiro (Kuhlmann s.n.;
RB282335), Cabo Frio (Rezende 69), São José de Ubá (Dan 2334), Itaperuna (Leoni 7671), São Pedro
da Aldeia (Farney 4265). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie também ocorre no estado do Mato
Grosso, porém o registro dessa localidade (Thomas 4370) foi invalidado pelo especialista, como sendo
espécie introduzida na localidade.
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
6 Rocky Areas [e.g. inland cliﬀs, mountain peaks]
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Floresta Estacional Semidecidual
Aﬂoramento Rochoso
Floresta Secundária
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos
Área antrópica
Resume: Árvores de até 20 m de altura (Pederneiras e Machado, 2017), ocorrendo nos domínios da
Mata Atlântica (Machado, 2018). A espécie foi coletada em Mata higróﬁla (Jardim 1562), Mata
Semidecidual (Thomas 11754), em Aﬂoramento rochoso/ Inselberg (Fontana 5782), e em Mata de
cabruca (Folli, 7029).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1 Ecosystem/community stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat

317

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: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Jussari com 32919 ha tem 52,58% de seu território (17310 ha)
transformados em pastagens (Lapig, 2018).
O município de Jequié com 322733 ha tem 29,5% de seu território (95336 ha) transformado em
pastagem (Lapig 2018).
O município de Linhares com 350371 ha, possui 34% de sua área (117270 ha) convertida em
pastagem (Lapig 2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: A espécie foi coletada em mata de cabruca em localidade de Linhares (ES). Nas ﬂorestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os
resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas sob sistemas
de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem, principalmente devido a
severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração. Tais resultados indicam
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que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos diversiﬁcadas e densas do que as ﬂorestas
secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura onde espécies de
árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras
e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez,
resulta em uma estrutura ﬂorestal drasticamente simpliﬁcada, onde espécies secundárias são
beneﬁciadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: A espécie ocorre em área residencial no município de Cabo Frio (Condomínio
Florestinha)(Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).
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).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SERRA DO TEIMOSO (PI).
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA PEDRA DO ELEFANTE (US), RESERVA FLORESTA DA CVRD (PI),
PARQUE NACIONAL DA TIJUCA (PI), PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DA SERRA DE SAPIATIBA (US).
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).
Ação: 5.1.2 National level
Situação: needed
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
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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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(Orgs.), 2018. Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora endêmica ameaçada de
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URTICACEAE
Cecropia glaziovii Snethl.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:17-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m de altura, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018). Popularmente conhecida por embaúba-vermelha, foi coletada na Floresta Ombróﬁla, Floresta
Ombróﬁla Mista, Floresta Estacional Semidecidual, associadas à Mata Atlântica, nos estados da Bahia,
Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.
Apresenta distribuição ampla EOO=1130843 km², diversos registros em coleções biológicas, inclusive
com coletas realizadas recentemente, e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de
proteção integral. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias, de forma ocasional e 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, Cecropia glaziovii foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando
ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a ﬁm de se ampliar o
conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 8: 358. 1923.
Nome popular: embaúba vermelha (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De acordo com
especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. A
madeira é usada como combustível e na confecção de gaiolas. ; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Parque Nacional da Tijuca, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Reserva
Biológica Augusto Ruski, Parque Nacional do Caparaó, 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.: Sim. ; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Não. ; 7 - apresenta
dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos
indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.:
Não; (Marcus Felippe Oliveira da Silva, com. pess.21/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômica da espécie.
População:
Ocasional (Oliveira da Silva, M.F. 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 (Santos 122), Espírito Santo (Silva 849), Minas Gerais (Ladeira 264), Paraná
(Hatschbach 58481), Rio Grande do Sul (Waechter), Rio de Janeiro (Andreata 937), Santa Catarina
(Reitz 2902) Sergipe (Nunes 166), e São Paulo (Kuhlmann 2003).
AOO: 800km²
EOO: 1130843km²

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)
Floresta Ombróﬁla Mista
Resume: Árvore de 20 m de altura (Braga 3005) que ocorre na Mata Atlântica na Floresta Estacional
Semidecidual, Floresta Ombróﬁla (= Floresta Pluvial), Floresta Ombróﬁla Mista (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
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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
períodos, chega a
1.887.596 hectares (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2016).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
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Situação: on going
A espécie foi registrada em: Parque Nacional da Tijuca, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Reserva
Biológica Augusto Ruski, Parque Nacional do Caparaó, Parque Estadual da Pedra Branca (Oliveira da
Silva, M.F. com. pess., 2018).
Usos:
Uso: 7. Fuel
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

URTICACEAE
Cecropia hololeuca Miq.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:02-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecido popularmente como imbaúba ou imbiubuçú, foi coletada em distintas ﬁtoﬁsionomias
ﬂorestais em variados estágios de regeneração associadas a Mata Atlântica e ao Cerrado. Seus
registros indicam ocorrência em municípios associados aos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e, possivelmente, Maranhão e Santa Catarina. Apresenta distribuição
ampla, grande amplitude ecológica e presença inclusive em ambientes perturbados, funcionando
como pioneira no processo de regeneração. Foi registrada dentro dos limites de várias Unidades de
Conservação de diferentes esferas administrativas e níveis de proteção. Aparentemente, não sofre
pressão direta pelo corte seletivo e não possui uso conhecido documentado. Por essas razões,
portanto, C. hololeuca 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.

325

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Fl. Bras. (Martius) 4(1): 148. 1853

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), ocorrendo nos
estados de: BAHIA, nos municípios de Almadina (Jardim 1290), Arataca (Carvalho, A.N. 2), Buerarema
(Berg 1142), Camacã (Silva 865), Guaratinga (Silva 2674), Ibicuí (Oliveira 13), Ilhéus (Oliveira 16),
Itagibá (Ramos 49), Jussari (Jardim 1579), Porto Seguro (M.B. Thomas 631), Santa Cruz de Cabrália
(Santos 1950), Una (Barreto 158); ESPÍRITO SANTO, municípios de Cachoeiro de Itapemirim (Souza
92), Cariacica (Forzza 5041), Conceição da Barra (VIC 18107), Domingos Martins (Vianna s.n.),
Governador Lindenberg (Demuner 2686), Guaçuí (Curto 34), Itapemirim (Assis 1436), Linhares
(Sposito 84), Marilândia (Demuner 1746), Pinheiros (Leoni 5927), Santa Maria de Jetibá (Silva 844),
Santa Teresa (Chamas 151), São Gabriel da Palha (Assis 1560), Serra (Vago 37), Sooretama
(Caxambu 4563); MINAS GERAIS, municípios de Caparaó (Silva 885), Carandaí (Mota 182), Carangola
(Leoni 1218), Caratinga (Cupertino 43), Catas Altas (Ordones 397), Dias Tavares (Krieger 10538),
Ervália (Gonzaga 448), Extrema (Yamamoto 455), Faria Lemos (Leoni 5186), Governador Valadares
(Castro 913),Itambé do Mato Dentro (Santos 206), Juiz de Fora (Brade 14130), Leopoldina (Silva 879),
Lima Duarte (Ribeiro 78), Manhuaçu (Hatschbach 48598), Marlieria (Heringer 15057), Nova Lima
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(Sposito 28643), Ponte Nova (Heringer 10234), Rio Novo (Schwake 11128), Rio Preto (Valente s.n.),
Teóﬁlo Otoni (Hatschbach 52174), Viçosa (Mexia 4389); RIO DE JANEIRO, municípios de Barra Mansa
(Carauta 5816), Cachoeiras de Macacu (Thier 1382), Casemiro de Abreu (Silva 772), Itatiaia (Andrade
700), Macaé (Silva 909), Magé (Martinelli 9908), Nova Friburgo (RB 449440), Rio das Ostras
(Erbesdobler 3), Resende (Silva 873), Rio de Janeiro (Carauta 2328), Santa Maria Madalena (Silva
918), Silva Jardim (H.C.Lima 4985), Teresópolis (Silva 870); SÃO PAULO, municípios de Bragança
Paulista (Mello-Silva 547), Campinas (Gandolﬁ s.n.), Cananéia (Hazanaki 46), Ilha Comprida (Hazanaki
(167), Jacareí (Benson 10878), Piracicaba (Barreto 254), Santa Isabel (Kuhlmann 2567), São Bernardo
do Campo (Shirasuna 2415), São José do Barreiro (Seraﬁm 345), São José dos Campos (Kuhlmann
s.n.) e Sorocaba (Kortz 389).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Fitoﬁsionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ombróﬁla Mista
Resume: Árvore com 5 a 20 m, que habita a Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018)
Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada fértil nos meses de: janeiro (Demuner 1746), fevereiro (Folli 310),
março (Sposito 28643), abril (Assis 1560), maio (Sposito 28640), junho (Silva 845), julho (Silva 866),
agosto (Yamamoto 455), setembro(Carauta 404), outubro (Barreto 158), novembro (Martinelli 9908),
dezembro (Santos 206).
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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada nas seguintes Unidades de Conservação: Parque Nacional da Serra dos Órgãos
(Silva 868), Parque Nacional da Tijuca (Silva 924), Parque Estadual do Brigadeiro (Leoni 2237), Rebio
Duas Bocas (Forzza 5041), Rebio Represa do Grama (Forzza 2094), Rebio Poço das Antas (HCLima
4985), Rebio União (Erbesdobler 2), Reserva Natural da Vale do Rio Doce (Caxambu 4563), Estação
Biológica de Caratinga (BHCB 6437), Estação Biológica Santa Lúcia (Thomaz 1728).

URTICACEAE
Cecropia purpurascens C.C.Berg
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Marta Moraes
Data:27-07-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m de altura e endêmica do Brasil, é conhecida popularmente como
imbaúba-roxa (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). A espécie foi documentada principalmente
em Florestas de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) e capoeiras no estado do
Amazonas (Berg e Rosselli, 2005). Ocorre nas seguintes Unidades de Conservação: Reserva Florestal
Adolfo Ducke, Reserva Biológica Uatumã, além de provável ocorrência em áreas protegidas de
distintas categorias e esferas administrativas. A área de distribuição da espécie pode estar
subestimada, pois a região é considerada de baixo esforço amostral (BFG, 2015) e espécie
desenvolve-se em ambientes ﬂorestais preferencialmente alterados ou clareiras. Assim, o táxon
apresenta baixa probabilidade de extinção. Sugerem-se ações de conservação de pesquisa
(distribuição, ecologia) a ﬁm de se evitar sua incorporação em alguma categoria de ameaça no
futuro, uma vez constatada a incidência de vetores de stress em ascensão na Amazônia Central
(Fernside, 2003; Nogueira et al., 2007).
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Acta Amazonica 7(2): 185. 1977

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), que ocorre no
estado do AMAZONAS, municípios de Benjamin Constant (Vidal 35), Careiro (Dantas 34), Manacapuru
(Cassino 56), Manaus (Boom 8533), Manicoré (Junqueira 243) Novo Airão (Oliveira 2771), Presidente
Figueiredo (Ribeiro 2891), Rio Preto da Eva (Rodrigues 8908), São Gabriel da Cachoeira (Stropp s.n.).
AOO: 44km²
EOO: 11299km²
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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 até 15 m, em Mata de Terra Firme na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018), e em mata de capoeira (Oliveira 2771).
Reprodução:
Resume: A espécie foi coleta em ﬂor nos meses de: junho (Forzza 291A), agosto (Rodrigues 8907),
outubro (Sposito 90) e novembro (Vidal 35); e em fruto nos meses de junho (Rodrigues 2090), julho
(Oliveira 210), novembro (Vidal 35).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: Uma grande parte, porém mal quantiﬁcada, da exploração madeireira na Amazônia é ilegal.
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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:
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: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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)
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Biológica de Uatumã (Ribeiro 2891) e na Reserva Ducke (Forzza
291A).
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URTICACEAE
Cecropia ulei Snethl.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Marta Moraes
Data:27-07-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 28 m, endêmica do Brasil, é conhecida popularmente como imbaúbaroxa; ocorre em Florestas de Terra Firme da Amazônia nos estado do Pará e Amazonas (Camargos et
al., 1996; Flora do Brasil em construção 2020, 2018); a espécie apresenta ampla distribuição
(EOO=172569 km²), e foi registrada em diversas Unidades de Conservação, tais como: Floresta
Nacional de Balata-Tufari, Floresta Nacional do Tapajós, Reserva Extrativista do Lago do Capanã
Grande, Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, Reserva da Campina, além da potencial ocorrência em
diversas Terras Indígenas. Apesar da incidência de vetores de pressão como desmatamento severo e
demais atividades agropecuárias extensivas (Fernside, 2003), o táxon conta com ampla distribuição
em regiões onde ainda predominam na paisagem ﬂorestas em estado primitivo de conservação, além
de representarem lacunas de conhecimento botânico (BFG, 2015). Pesquisas futuras podem contribuir
a ampla compreensão da distribuição da espécie na bacia amazônica, além de dados populacionais
quantitativos que subsidiem uma avaliação de risco de extinção mais precisa no futuro próximo.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 8: 361. 1923
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem estudos sobre as populações.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados de: AMAZONAS, municípios de Beruri (Prance 20649), Canutama (Prance 3460), Manaquiri
(Campbell 20862), Manaus (Benson 10341); e PARÁ, municípios de Aveiro (Black 2213), Oriximiná
(Revilla 6976), Santarém (Fróes 31459).
AOO: 44km²
EOO: 172569km²
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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 com 3 m (Prance 20649), até 28 m de altura (Mori 16096), que ocorre em Floresta de
Terra Firme na Amazônia.
Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor nos meses de: agosto - ﬂor feminina (Benson 10341),
novembro (Prance 3460); e com fruto nos meses de: maio (Loureiro 37937) e dezembro (Cavalcante
1757).
Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: The state of Pará is currently one of the most ‘geodiverse’1 in Brazil and in the world. The
worldclass quality and size of its deposits — iron, bauxite, manganese, copper and nickel — support
this statement. Metal mining is one of the strongest and most promising sectors of the economy of
Pará, and is capable of fostering regional economic growth (Enríquez e Drummond, 2007)
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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).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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VERBENACEAE
Citharexylum solanaceum Cham.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Eduardo Fernandez
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marcio Verdi; Marta Moraes
Data:23-08-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (O'Leary e Thode, 2018). Conhecida
popularmente como tarumã-grande, a espécie tem sido coletada em Floresta Ciliar e/ou de Galeria,
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombróﬁla e Floresta Ombróﬁla Mista associadas a Mata
Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Apresenta ampla distribuição, EOO= 603502 km², grande amplitude
ecológica e presença em Unidades de Conservação de proteção integral, Apesar de sua baixa
abundância natural, a espécie está bem representada em herbários. Adcionalmente, C. solanaceum
também foi registrada em áreas de regeneração natural (Vibrans et al., 2013), indicando potencial
resiliência ante a incidência de eventos de stress. Com ocorrência exclusiva a ambientes ﬂorestais,
estima-se que somente cerca de 12% da cobertura original da Mata Atlântica permaneça inalterada
(SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Considerando-se sua amplitude geográﬁca e ecológica, além da
elevada representatividade em herbários e presença em áreas protegidas, a espécie foi considerada
como Menor Preocupação (LC) no momento, demandando ações de pesquisa (tendências
populacionais) e conservação a ﬁm de se evitar a ampliação de seu risco de extinção em futuro
próximo.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Linnaea 7: 119. 1832. É conhecida popularmente como tarumã-grande,
tarumã, tarumã-branco (Lorenzi, 2009).

População:
No componente arbóreo/arbustivo da Floresta Ombróﬁla Mista de Santa Catarina foram amostrados 9
indivíduos e nenhum indivíduo na regeneração natural (Vibrans et al., 2013). No componente
arbóreo/arbustivo da Floresta Ombróﬁla Densa de Santa Catarina foram amostrados 3 indivíduos e na
regeneração natural 4 indivíduos (Vibrans et al., 2013). É considerada uma espécie com população
escassa em Santa Catarina (Gasper et al., 2018).
Reference:
Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013. Inventário Florístico Florestal
de Santa Catarina, vol. III, Floresta Ombróﬁla Mista. Edifurb, Blumenau, 440 p.
Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013. Inventário Florístico Florestal
de Santa Catarina, vol. IV, Floresta Ombróﬁla Densa. Edifurb, Blumenau, 576 p.
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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.
Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (O'Leary e Thode, 2018), com ocorrência nos estados de:
ESPÍRITO SANTO, município de Matelândia (Periotto 86); MINAS GERAIS, municípios de Caparaó
(Krieger 129), Carandaí (Duarte 779), Matozinhos (Braga 379); PARANÁ, municípios de Arapongas
(Francisco 40), Bocaiúva do Sul (Hatschbach 50818), Califórnia (Chagas 2038), Campina Grande do
Sul (Hatschbach 8638), Colombo (Maschio 227), Contenda (Hatschbach 3756), Curitiba (Hatschbach
48577), Foz do Iguaçu (Buttura 449), General Carneiro (Hatschbach 53654), Guaraniaçu (Hatschbach
37348), Guarapuava (Hatschbach 20518), Guaraqueçaba (Hatschbach 25760), Laranjeiras do Sul
(Hatschbach 10369), Morretes (Cervi 5938), Paranaguá (Vieira 337), Piraquara (Ribas 703), Ponta
Grossa (Ribas 2318), Quatro Barras (Carpanezzi 138), Rio Branco do Sul (Dunaiski 3446), São José dos
Pinhais (Hatshbach 17659), São Lourenço do Oeste (Tsuji 2469), Tijucas do Sul (Hatschbach 44326),
Toledo (Kummrow 1808), Tunas do Paraná (Silva 2599); RIO GRANDE DO SUL, municípios de Bom
Jesus (Felitto 848), Caraá (Thode 268), Dois Irmãos (Sobral 8318), Esmeralda (Stehmann 329), Flores
da Cunha (Kegler 134), Lageado (Rambo s.n.), Nova Petrópolis (Sobral s.n.), Nova Prata (Rossato
4932), Santa Cruz (Sehnem 5071), São Francisco de Paula (Wasum 341); RIO DE JANEIRO, municípios
de Nova Friburgo (Glaziou 18393); SANTA CATARINA, municípios de Abelardo Luz (Uller 897), Anita
Garibaldi (Verdi 1386), Capinzal (Smith 11932), Criciúma (Verdi 2896), Curitibanos (Verdi 321),
Florianópolis (Klein 7379), São Bento do Sul (Funez 5065), São Joaquim (Felitto 823), São Miguel
d'Oeste (Smith 13219), Turvo (Reitz 163), Urubici (Verdi 3778); SÃO PAULO, municípios de Apiaí (Silva
4420),
AOO: 348km²
EOO: 603502km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
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Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ombróﬁla Mista
Resume: Árvore de até 15 m (Blum 1109) que habita a Mata Atlântica, em Floresta Ciliar, Floresta
Estacional e ou Floresta Ombróﬁla (O'Leary e Thode, 2018).
Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor nos meses de: agosto (Cervi 5938), outubro (Periotto 86),
novembro (Hatschbach 10369); e em fruto nos meses de: janeiro (Carpanezzi138), fevereiro (Souza
s.n.), março (Francisco 40), abril (Krieger 129), outubro (Maschio 227) e novembro (Uller 897).
Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
past
future
Declínio:
habitat
mature individuals
occupancy
locality
Detalhes: A agricultura é uma das atividades responsáveis pela alteração do uso do solo em Santa
Catarina, especialmente na região da Floresta Estacional Decidual. Essa atividade esteve presente no
entorno de 66% dos remanescentes dessa tipologia ﬂorestal do estado (Vibrans et al., 2012), embora
também tenha sido apontada como um fator de conversão das áreas ﬂorestais e de degradação no
entorno dos remanescentes de Florestas Ombróﬁlas Mista (Vibrans et al., 2011, 2013) e Densa
(Vibrans et al., 2013). Na região da Floresta Ombróﬁla Densa, em função de seu relevo plano, as
planícies quaternárias estão sujeitas à degradação devido à especulação imobiliária e à substituição
da ﬂoresta por atividades agrossilvopastoris (Vibrans et al., 2013). As ﬂorestas de planícies foram
quase em sua totalidade substituídas pela cultura do arroz irrigado, restando apenas pequenos
fragmentos dessa vegetação, ao passo que as ﬂorestas submontanas têm sido convertidas, dentre
outros usos, em áreas para bananicultura e plantações de espécies ﬂorestais exóticas dos gêneros
Pinus e Eucalyptus (Marcio Verdi, com. pess.). Hoje, as ﬂorestas remanescentes cobrem,
principalmente, as encostas, enquanto as planícies são ocupadas pela agricultura, pecuária, pelas
indústrias e cidades (Vibrans et al., 2013). A pecuária é mais expressiva no planalto catarinense, onde
a conversão das ﬂorestas em pastagem ou a roçada do sub-bosque e regenerantes têm contribuído
com alterações estruturais da Floresta Ombróﬁla Mista (Vibrans et al., 2011, 2013). Ainda nessa
tipologia ﬂorestal, o plantio de espécies ﬂorestais exóticas do gênero Pinus está entre os fatores
responsáveis pela alteração do uso do solo nessa região (Baretta et al., 2005; Vibrans et al., 2013).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
locality
Detalhes: A urbanização tem provocado a alteração do uso do solo em Santa Catarina, especialmente
na região da Floresta Ombróﬁla Densa. Em função de seu relevo plano, as planícies quaternárias
estão sujeitas à degradação devido à especulação imobiliária e à substituição da ﬂoresta por
atividades agrossilvopastoris (Vibrans et al., 2013). Hoje, as ﬂorestas remanescentes cobrem,
principalmente, as encostas, enquanto as planícies são ocupadas pela agricultura, pecuária, pelas
indústrias e cidades (Sevegnani et al., 2013).
Ameaça: 3 Energy production & mining
Incidência: 1 Ecosystem/community stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
mature individuals
Detalhes: A atividade de mineração em Santa Catarina tem contribuído signiﬁcativamente com a
alteração do uso do solo e degradação ambiental, por meio da supressão total da cobertura vegetal
original (Citadini-Zanette, 1999; Klein, 2006). Embora outros produtos sejam minerados no território
catarinense, a extração de carvão mineral destaca-se na região carbonífera no sul, onde importantes
centros de mineração se aﬁrmam nos municípios de Lauro Müller, Urussanga, Siderópolis, Treviso,
Criciúma, Forquilhinha, Içara, Morro da Fumaça e Maracajá (Silva e Ferreira, 2015).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: A exploração seletiva histórica ou atual de madeireira têm sido constatada nos
remanescentes ﬂorestais de Santa Catarina (Sevegnani et al., 2012; Vibrans et al., 2013a, 2013b,
2012, 2011).
Ameaça: 7 Natural system modiﬁcations
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
locality
Detalhes: Os empreendimentos hidroenergéticos, incluindo os aproveitamentos, pequenas centrais e
usinas hidroenergéticas, têm causado a perda de habitat devido a supressão total da vegetação para
a implantação do lago de barramento. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul destacam-se os
inúmeros empreendimentos hidroenergéticos implantados ao longo dos rios Pelotas e Uruguai ou
seus aﬂuentes (Engera, 2013; Prochnow, 2005, RTK Engenharia, 2016).
Ameaça: 11 Climate change & severe weather
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os recorrentes eventos climáticos que atingem Santa Catarina (Herrmann, 2014; Pezza e
Simmonds, 2005) têm causado alterações da estrutura e dinâmica populacional das espécies (Santos
et al., 2015).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Estação Ecológica Aracuri, RS (Stehmann, J.R. 329)
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no componente ﬂorístico do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina na
Reserva Particular do Patrimônio Natural Leão da Montanha (Verdi, M. 3778)
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no componente arbóreo/arbustivo do Inventário Florístico Florestal de Santa
Catarina no Parque Nacional de São Joaquim (Verdi, M. 1993)
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VERBENACEAE
Recordia reitzii (Moldenke) Thode & O’Leary
Risco de extinção: VUB1ab(iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Eduardo Fernandez
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marcio Verdi; Marta Moraes
Data:18-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (O'Leary e Thode, 2018). Foi coletada em
Floresta Ombróﬁla Densa associada a Mata Atlântica nos estado de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Apresenta EOO=9956 km² e sua população encontra-se severamente fragmentada. Estima-se
que a Mata Atlântica resguarde hoje não mais que 12% de remanescentes de vegetação (Ribeiro et
al., 2009; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Mesmo com registro dentro de Unidades de Conservação,
ameaças como a urbanização acelerada tem provocado profundas modiﬁcações no uso do solo na
região, especialmente sobre áreas de Floresta Ombróﬁla Densa. Em função de seu relevo, as planícies
quaternárias onde a espécie foi majoritariamente documentada estão sujeitas à degradação devido à
especulação imobiliária e à substituição da ﬂoresta para atividades agrossilvopastoris (Vibrans et al.,
2013). Hoje, as Florestas Ombróﬁlas Densas remanescentes cobrem, principalmente, as encostas,
enquanto as planícies são ocupadas pela agricultura, pecuária, indústrias e cidades (Sevegnani et al.,
2013). Estima-se em 40% a cobertura atual de Florestas Ombróﬁlas Densas no estado de Santa
Catarina, onde somente 7,2% dos fragmentos possuem mais de 1.000 km² (Sevegnani et al., 2013).
Tais ameaças são responsáveis pela severa fragmentação dos habitats da espécie, e implicam em
declínio contínuo em extensão e qualidade do habitat. Em avaliação de risco de extinção conduzida
em 2013, a espécie foi considerada Em Perigo (EN) pelo Critério B1. Considerando-se o exposto e o
aporte de dados sobre a distribuição da espécie, considera-se na presente reavaliação R. reitzii
Vulnerável (VU). Infere-se declínio contínuo em extensão e qualidade do habitat. Recomenda-se ações
de pesquisa (ecologia e população) e conservação (inclusão em Plano de Ação/ Manejo) para garantir
sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Syst. Bot. 38(3): 815. 2013

População:
No componente arbóreo/arbustivo da Floresta Ombróﬁla Densa de Santa Catarina foram amostrados
34 indivíduos e na regeneração natural 5 indivíduos (Vibrans et al., 2013).
Reference:
Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013. Inventário Florístico Florestal
de Santa Catarina, vol. IV, Floresta Ombróﬁla Densa. Edifurb, Blumenau, 576 p.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Resume: Espécie endêmica do Brasil (O’Leary e Thode, 2018), com ocorrência nos estados de: RIO
GRANDE DO SUL, municípios de Caraá (Mansan s.n.), Dom Pedro de Alcântara (MPUC 17349),
Maquiné (Schmidt 745), Morrinhos do Sul (Lima 32), Morro Grande (Thode 289), Osório (Marchett
555), Santo Antonio da Patrulha (Marchi 58), Terra de Areia (Thode 282), Torres (Jarenkow 2229), Três
Cachoeiras (Jarenkow 1742); SANTA CATARINA, municípios de Criciúma (Thode 314), Grão Pará
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(Robson s.n.), Jacinto Machado (Oliveira 839), Lauro Muller (Kassner-Filho 1226), Meleiro (Thode 287),
Nova Veneza (Thode 288), Orleans (Verdi 3888), Praia Grande (Thode 278), Siderópolis (Thode 286),
Sombrio (Reitz 1002), Timbé do Sul (Nilson 1132), Treviso (Thode 318), Turvo (Verdi 2779)
AOO: 156km²
EOO: 9956km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore terrícola com até 12 m, que habita a Mata Atlântica em Floresta Ombróﬁla.
Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor nos meses de: setembro (Waechter s.n.), outubro (Waechter
1442), novembro (Mansan s.n.), e dezembro (Hatschbach 71780).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
mature individuals
Detalhes: A urbanização tem provocado a alteração do uso do solo em Santa Catarina, especialmente
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na região da Floresta Ombróﬁla Densa. Em função de seu relevo plano, as planícies quaternárias
estão sujeitas à degradação devido à especulação imobiliária e à substituição da ﬂoresta por
atividades agrossilvopastoris (Vibrans et al., 2013). Hoje, as ﬂorestas remanescentes cobrem,
principalmente, as encostas, enquanto as planícies são ocupadas pela agricultura, pecuária, pelas
indústrias e cidades (Sevegnani et al., 2013). Estima-se em 40% a cobertura atual de Florestas
Ombróﬁlas Densas no estado de Santa Catarina, onde somente 7,2% dos fragmentos possuem mais
de 1.000 km² (Sevegnani 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).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
mature individuals
Detalhes: A agricultura é uma das atividades responsáveis pela alteração do uso do solo em Santa
Catarina, especialmente na região da Floresta Estacional Decidual. Essa atividade esteve presente no
entorno de 66% dos remanescentes dessa tipologia ﬂorestal do estado (Vibrans et al., 2012), embora
também tenha sido apontada como um fator de conversão das áreas ﬂorestais e de degradação no
entorno dos remanescentes de Florestas Ombróﬁlas Mista (Vibrans et al., 2011, 2013) e Densa
(Vibrans et al., 2013). Na região da Floresta Ombróﬁla Densa, em função de seu relevo plano, as
planícies quaternárias estão sujeitas à degradação devido à especulação imobiliária e à substituição
da ﬂoresta por atividades agrossilvopastoris (Vibrans et al., 2013). As ﬂorestas de planícies foram
quase em sua totalidade substituídas pela cultura do arroz irrigado, restando apenas pequenos
fragmentos dessa vegetação, ao passo que as ﬂorestas submontanas têm sido convertidas, dentre
outros usos, em áreas para bananicultura e plantações de espécies ﬂorestais exóticas dos gêneros
Pinus e Eucalyptus (Marcio Verdi, com. pess.). Hoje, as ﬂorestas remanescentes cobrem,
principalmente, as encostas, enquanto as planícies são ocupadas pela agricultura, pecuária, pelas
indústrias e cidades (Vibrans et al., 2013). A pecuária é mais expressiva no planalto catarinense, onde
a conversão das ﬂorestas em pastagem ou a roçada do sub-bosque e regenerantes têm contribuído
com alterações estruturais da Floresta Ombróﬁla Mista (Vibrans et al., 2011, 2013). Ainda nessa
tipologia ﬂorestal, o plantio de espécies ﬂorestais exóticas do gênero Pinus está entre os fatores
responsáveis pela alteração do uso do solo nessa região (Baretta et al., 2005; Siminski e Fantini,
2011; Vibrans et al., 2013).
Ameaça: 3 Energy production & mining
Incidência: 1 Ecosystem/community stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
locality
habitat
mature individuals
Detalhes: A atividade de mineração em Santa Catarina tem contribuído signiﬁcativamente com a
alteração do uso do solo e degradação ambiental, por meio da supressão total da cobertura vegetal
original (Citadini-Zanette, 1999; Klein, 2006). Embora outros produtos sejam minerados no território
catarinense, a extração de carvão mineral destaca-se na região carbonífera no sul, onde importantes
centros de mineração se aﬁrmam nos municípios de Lauro Müller, Urussanga, Siderópolis, Treviso,
Criciúma, Forquilhinha, Içara, Morro da Fumaça e Maracajá (Silva e Ferreira, 2015). Na planície
costeira do Rio Grande do Sul a implantação de parques eólicos (Lapig, 2018), embora seja
considerada uma atividade de menor impacto (Barcella e Brambilla, 2012), em alguns casos provoca
a supressão total da vegetação local.
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: A exploração seletiva histórica ou atual de madeireira têm sido constatada nos
remanescentes ﬂorestais de Santa Catarina (Sevegnani et al., 2012; Vibrans et al., 2013a, 2013b,
2012, 2011).
Ameaça: 11 Climate change & severe weather
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os recorrentes eventos climáticos que atingem Santa Catarina (Herrmann, 2014; Pezza e
Simmonds, 2005) têm causado alterações da estrutura e dinâmica populacional das espécies (Santos
et al., 2015).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
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A espécie foi coletada na Reserva Biológica da Serra Geral, RS (Schmidt, R. 707, 745 e 770) e
(Abruzzi, M.L. 5182)
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no componente arbóreo/arbustivo do Inventário Florístico Florestal de Santa
Catarina no Parque Nacional de São Joaquim (Verdi, M. 3888)
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Área de Proteção Ambiental Municipal de Caraá, RS (Mansan, C. s.n.)
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VOCHYSIACEAE
Callisthene castellanosii H.F.Martins
Risco de extinção: NT, quase chegando à VU
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:02-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como alecrim ou alecrim-do-mato, foi coletada em Cerrado (latu sensu) e
Floresta de Galeria associadas ao Cerrado e a Mata Atlântica nos estados de São Paulo, Paraná e
Santa Catarina. Apresenta distribuição relativamente ampla nos estados em que ocorre, AOO=68 km²
e aparentemente, subpopulações saudáveis dentro dos limites de Unidades de Conservação. Análise
temporal das coleções revelou frequência de coletas regular e presença constante em herbários,
tendo sido documentada pela última vez em 2013. Apesar disso, o Cerrado e Mata Atlântica
resguardam atualmente cerca de 20% e 15% de remanescentes em bom estado, respectivamente
(SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Strassburg et al., 2017), onde a taxa de desmatamento
particularmente no Cerrado tem aumentado principalmente devido à expansão do gado, indústrias de
soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015).
Adcionalmente, sabe-se que os estados de ocorrência perderem entre 70% e 87% de cobertura
ﬂorestal original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), além de signiﬁcativas porções de Cerrado e
ecossistemas associados (Lapig, 2018; Strassburg et al., 2017). A espécie poderia ser considerada Em
Perigo (EN) por B2 pela sua AOO estimada, porém sua grande amplitude ecológica não possibilita a
aplicação deste critério. Assim, portanto, consideramos C. castellanosii como Quase Ameaçada (NT)
neste momento, uma vez que reduções populacionais signiﬁcativas ocasionadas pela incidência dos
vetores de stress descritos podem ampliar a vulnerabilidade da espécie, podendo levá-la a ser
considerada Vulnerável (VU) caso as taxas de redução de habitat nos dois Domínios Fitogeográﬁcos
em que ocorre se mantenham ou se ampliem. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição,
números e tendências populacionais) e conservação (garantia de efetividade de Unidades de
Conservação, inclusão da espécie em Plano de Ação) 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: Bradea 5: 150. 1988. Popularmente conhecida em Santa Catarina por
alecrim (Klein 10478) e alecrim do mato (Koscinski 252) ou itapiuna (Hoehne 31011) em São Paulo.
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: PARANÁ, município de Sengés (Hatschbach 39951), Tibagi (Cordeiro 1110); SANTA
CATARINA, município de Governador Celso Ramos (Klein s.n.), Imaruí (Klein 10727), Paulo Lopes (Klein
10478); SÃO PAULO, município de Amparo (Kuhlmann 903), Botucatu (Amaral-Jr. 1815), Cabreúva
(Koscinski 252), Ipeúna (Catharino 863), Itapeva (Cielo-Filho 741), Itú (Medina 21300), Jundiaí (Baitello
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320), Monte Alegre do Sul (Cunha 156).
AOO: 68km²
EOO: 99759.88km²

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
Cerrado
Fitoﬁsionomias: Savana
Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore 15 m de altura (Klein s.n.), ocorrendo no Cerrado e na Mata Atlântica (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Sep to Dec
fruiting Dec to Jan
fruiting Mar to Mar
fruiting May to May
fruiting Jul to Jul
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Resume: A espécie foi coletada em ﬂor/botões nos meses de: setembro (Baitello 2379), outubro
(Souza 21355), dezembro (Klein 10478); e em frutos no mês de: janeiro (Klein 10727), março (CieloFilho 705), maio (Cielo-Filho 705), julho (Catharino 863), dezembro (Baitello 2532).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). A expansão urbana é um dos usos do solo responsável pela conversão e redução das ﬂorestas,
especialmente da Floresta Ombróﬁla Densa, em Santa Catarina (Vibrans et al., 2013a).
Ameaça: 2.1 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 agricultura, pecuária e silvicultura são os principais usos do solo responsáveis pela
conversão e alteração das ﬂorestas em Santa Catarina (Vibrans et al., 2013a). Na Floresta Ombróﬁla
Densa as plantações ﬂorestais (Pinus e Eucalyptus) foram constatadas no entorno de 50% dos
remanescentes ﬂorestais (Vibrans et al., 2013a). 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,
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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 canade-açúcar no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o
setor sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a
importância econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014;
Loarie et al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de
etanol do mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados
de Goiás e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
ﬂoresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da década de 1920, com a
indústria de café em plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo federal, a atividade
pecuária iniciou o processo de ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira,
2002; Sano et al., 2008). Desde então, a pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se
como uma das principais atividades econômicas no país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais
subsídios governamentais, tais como, a criação do Conselho para o Desenvolvimento da Pecuária
(Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneﬁciou-se de gramíneas nativas (Silva et al., 2015) e
posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas exóticas para melhoramento das
pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al., 1997), sendo a região
responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida no Brasil (Pereira et al., 2012). As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade
pecuária historicamente está associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o
gado (Kolbek and Alves, 2008; Silva et al., 2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornamse grandes incêndios (Verdi et al., 2015). Na Mata Atlântica o processo de ocupação não foi diferente
e, particularmente em Santa Catarina, a pecuária é um dos principais usos do solo responsáveis pela
conversão e alteração das ﬂorestas, sendo constatada a presença do gado em 16,8% dos
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remanescentes de Floresta Ombróﬁla Densa amostrados no estado (Vibrans et al., 2013a).
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: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Em Santa Catarina, a exploração seletiva histórica ou
atual de madeira têm sido constatada nos remanescentes ﬂorestais (Vibrans et al., 2013a), sendo a
cobertura da Floresta Ombróﬁla Densa estimada em 40,5% (Vibrans et al., 2013c, 2012b). 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 coletada na Estação Ecológica de Itapeva (Ciello-Filho 749).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Callisthene kuhlmannii H.F.Martins
Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez

353

Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:02-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018;
Martins, 1988). Conhecida popularmente como araçá ou araçalina, foi coletada em Floresta Ombróﬁla
Densa associada a Mata Atlântica nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Apresenta
distribuição restrita, AOO=40 km², ocorrência exclusiva em ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal severamente
fragmentada e é atualmente considerada rara (Gasper et al., 2018). Os estados de ocorrência
perderem entre 70% e 87% de cobertura ﬂorestal original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Além
disso, estudos ﬁtossociológicos indicam se tratar de uma espécie com população escassa (Gasper et
al., 2018). A exploração seletiva histórica e atual de madeira têm sido constatada até os dias de hoje
nos remanescentes ﬂorestais de Santa Catarina (Vibrans et al., 2013a,b; Sevegnani et al., 2012),
além de acelerado crescimento urbano e expansão de atividades agrossilvipecuárias de larga escala
em toda a região (Lapig, 2018; Vibrans et al., 2013a; Ribeiro et al., 2009; Critical Ecosystem
Partnership Fund, 2001). Diante do exposto, e apesar da ocorrência em Unidades de Conservação, C.
kuhlmannii foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO,
qualidade e extensão 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: Espécie descrita em: Bradea 5: 149. 1988. Popularmente conhecida por araçá, araçalina em
Santa Catarina (Gasper et al., 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Em Santa Catarina, no componente arbóreo/arbustivo da Floresta Ombróﬁla Densa foi amostrado um
único indivíduo (Vibrans et al., 2013a), sendo considerada uma espécie rara (Gasper et al., 2018).
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.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: PARANÁ, município de Guaraqueçaba (Soareas 106), Guaratuba (Hatschbach 9683),
Jaguariaíva (Silva 5129), Morretes (Kuniyoshi s.n.); SANTA CATARINA, município de Garuva (Negrelle
148), Imaruí (Verdi 5921); SÃO PAULO, município de Cananéia (Urbanetz 151), Eldorado (Zipparo
1855).
AOO: 40km²
EOO: 35045.73km²

Ecologia:
Hábito: tree
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Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 15-25 m de altura (Martins, 1988) que ocorre na Mata Atlântica (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Oct to Dec
fruiting Fev to Mar
ﬂowering Sep to Oct
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor/botões nos meses de: outubro (Silva 5129), novembro
(Hatschbach, 20353), dezembro (Hatschbach, 9683); e em frutos no mês de: fevereiro (Zipparro
1855), março (Blum 2471), setembro (Soares 106), outubro (Urbanetz 151).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). A expansão urbana é um dos usos do solo responsável pela conversão e redução das ﬂorestas,
especialmente da Floresta Ombróﬁla Densa, em Santa Catarina (Vibrans et al., 2013a).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: A agricultura, pecuária e silvicultura são os principais usos do solo responsáveis pela
conversão e alteração das ﬂorestas em Santa Catarina (Vibrans et al., 2013a). Na Floresta Ombróﬁla
Densa o gado esteve presente em 16,8% dos remanescentes amostrados e as plantações ﬂorestais
(Pinus e Eucalyptus) foram constatadas no entorno de 50% dos remanescentes (Vibrans et al.,
2013a). Os monocultivos Pinus e Eucalyptus também estão entre os principais usos do solo nos
municípios do litoral paranaense, tais como Guaratuba e Guaraqueçaba (Eisfeld e Nascimento, 2015).
Já no litoral paulista a agropecuária é a atividade de uso do solo nos município de Eldorado e
Cananéia (Lapig, 2018).
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: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Em Santa Catarina, a exploração seletiva histórica ou
atual de madeira têm sido constatada nos remanescentes ﬂorestais (Vibrans et al., 2013a), sendo a
cobertura da Floresta Ombróﬁla Densa estimada em 40,5% (Vibrans et al., 2013c, 2012b).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (Verdi 5921), Parque Estadual
Intervales (Zipparo 1855).
Ação: 5.1.3 Sub-national level
Situação: on going
A espécies é considerada Vulnerável (VU) na Lista Oﬁcial das Espécies da Flora Ameaçada de Extinção
no Estado de Santa Catarina (Resolução Consema nº 51/2014).
Usos:
Uso:
Recurso:
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Proveniência:
Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Callisthene minor Mart.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por pau-de-pilão foi coletada em Carrasco e Cerrado (lato sensu) associadas
a Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.
Apresenta distribuição ampla, EOO=972428 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, apesar do potencial valor econômico pela utilização de seu tronco
(Tropical Plants Database, 2018). Assim, C. minor 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: Nov. Gen. Sp. Pl. (Martius) 1(4): 126. 1826. Popularmente conhecida por pau de
pilão (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.:
Sim. Estação Experimental de Jundiaí (IAC, H.M. Souza s/nº 13/10/1970), Parque Estadual do Morro do
Chapéu (HUEFS, Rocha, D. 249 03/11/2006), Reserva da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)
(CGMS, Taline Stefanello 1 26/02/2003), Floresta Nacional de Carajás (BHCB, Mota, NFO; Viana, PL;
Costa, LV-Silva; L.C. Garcia; G.M. Maciel; Silva, DF 1064 06/12/2007); 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.: (Gustavo Hiroaki Shimizu,
com. pess. 06/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie possui valor econômico devido o uso da madeira (Tropical Plants Database, 2018).

Reference:
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Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Callisthene+minor. (acesso em 12 de novembro
2018).
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: Bahia (Rocha 234), Goiás (Irwin s.n.), Minas Gerais (Neves 1345), São Paulo (Tsuji 1850).
AOO: 232km²
EOO: 972428.86km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Cerrado
Tipo de Vegetação: Carrasco
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvores de 4-8 m de altura (França, 1996), ocorrendo Na Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
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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. 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).
Tradicionalmente, a região Nordeste destacava-se pela produção de cana-de-açúcar cultivada sobre a
Caatinga (Kohlhepp, 2010).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: 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). 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).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
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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). Já 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). 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).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Experimental de Jundiaí (Souza s/n), Parque Estadual do Morro do
Chapéu (Rocha 249), Reserva Biológica Fazenda Jatobá (Fonseca 5617), Reserva Biológica Municipal
da Serra do Japi (Leite 627), Parque Nacional da Serra da Canastra (Neves 1345), Parque Estadual do
Rio Preto (Foresto 133).
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).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Callisthene mollissima Warm.
Risco de extinção: NT
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Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:02-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 13 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como bico-de-papagaio, foi coletada em Cerrado (lato sensu) e Campo
Rupestre associados ao Domínio Fitogeográﬁco Cerrado nos estados de Goiás, Distrito Federal, Mato
Grosso e Tocantins. Apresenta distribuição relativamente ampla, exclusiva ao Cerrado, EOO=105182
km² e AOO=76 km². Aparentemente, possui subpopulações saudáveis dentro dos limites de Unidades
de Conservação e frequência de coletas regular, tendo sido documentada pela última vez em 2015.
Apesar do valor de AOO estimado, o que a posicionaria como Em Perigo (EN) pelo critério B2, a
espécie não apresenta especiﬁcidade de habitat. Ainda que não se enquadre no limiar para ser
considerada ameaçada de extinção, sabe-se que a região em que ocorre encontra-se severamente
impactada por eventos de stress, tais como mineração em áreas de Campos Rupestres, atividades
agropecuárias de larga escala, aumento em frequência e intensidade de eventos de incêndios,
presença de espécies exóticas invasoras de alto poder competitivo e desmatamento acentuado pelo
crescimento urbano e (Lapig, 2018; Strassburg et al., 2017). As modiﬁcações na paisagem veriﬁcadas
tem sido considerada a principal causa de degradação do Cerrado, atualmente reduzido em cerca de
80% de sua extensão original, tem alterado signiﬁcativamente a capacidade de recuperação de
espécies mais sensíveis (Strassburg et al., 2017; Fiedler et al., 2006). Assim, consideramos C.
mollissima como Quase Ameaçada (NT) neste momento, uma vez que reduções populacionais
signiﬁcativas ocasionadas pela incidências dos vetores de stress descritos podem ampliar a
vulnerabilidade da espécie no futuro. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e
tendências populacionais) e conservação (inclusão da espécie em ações de conservação previstas
para a região do Alto Tocantins) a ﬁm de se evitar a ampliação de seu risco de extinção.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Fl. Bras. (Martius) 13(2): 26. 1875
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: DISTRITO FEDERAL, município de Brasília (Nóbrega 565); GOIÁS, municípios de Alto
Paraíso de Goiás (Marquete 2335), Cavalcante (Silvestre 139), Cocalzinho de Goiás (Oliveira 1623),
Formosa (Ule 201), Ipameri ( Hatschbach 38954), Mara Rosa (Silva 73a), Monte Alegre de Goiás
(Pereira et al. 2778), Niquelândia (Devecchi 237) São Miguel do Araguaia (Dambrós 149); TOCANTINS,
município de Almas (Oliveira 1532), Cariri do Tocantins (Pires 16632), Jaú do Tocantins (Fonseca
6219), Natividade (Fonseca 6152), Paranã (Guimarães 76), Sandolândia (Fonseca 6249)
AOO: 76km²
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EOO: 105182km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Campo Rupestre
Resume: Árvore com até 13 m de altura (Fonseca 6166), que habita o Cerrado (Flora do Brasil 2020
em construção, 20108).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Aug to Sep
fruiting Fev to Sep
Resume: Coletada com ﬂores em: agosto (Pires 16632), setembro (Fonseca 598); e com frutos em:
fevereiro (Irwin 12770), junho (Pereira 2778), julho (Fonseca 6166), agosto (Marquete 2335),
setembro (Fonseca 598),
Ameaças:
Ameaça: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: As modiﬁcações na paisagem por causa da produção agrícola e pecuária, tem sido
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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).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). A região da Chapada dos Veadeiros também
sofre com essa ameaça (Fiedler et al., 2006).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Diversas terras no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros são utilizada para
a formação de pastagens; a pecuária também é preocupante para a conservação do Cerrado, sendo
uma atividade muito comum no estado de Goiás (Barbosa, 2008).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: No município de Niquelândia, em Goiás há silvicultura extensiva de eucalipto (Minette et al.,
2008).
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
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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 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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)
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 Monte Alegre de Goiás com 294274 ha tem 34% de seu território (99760 ha)
transformado em pastagem (Lapig, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília (Nóbrega 565), PARNA Chapada dos
Veadeiros (Marquete 2335),
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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VOCHYSIACEAE
Erisma bracteosum Ducke
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:02-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Souza et al., 2018). Foi coletada em Floresta
de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Amazonas e Rondônia. Apresenta distribuição
ampla na bacia amazônica, EOO=488655 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, E. bracteosum 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).
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 1932, Ser. II. iv. 740 Archivos Jard. Bot. Rio Janeiro, 6:
48. 1933
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 (Souza et al., 2018), com ocorrência nos estados do AMAZONAS,
municípios de Boca do Acre (Monteiro s.n.), Borba (Ducke s.n.), Canutama (Prance 3250), Iranduba
(Kinupp 3255a), Manacapurú (Prance 3915), Manaus (Sothers 662), Presidente Figueiredo (Melo 761),
Rio Preto da Eva (Rodrigues 8672), São Paulo de Olivença (Krukoﬀ 8504), Tabatinga (Ducke s.n.);
RONDÔNIA, município de Porto Velho (Silva 369),
AOO: 60km²
EOO: 488655km²

369

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Fitoﬁsionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 10 a 20 m de altura, que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme
(Rodrigues 8672)
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Oct to Fev
fruiting Fev to Fev
Resume: A espécie possui ﬂores odoríferas amarelas e foi coletada em ﬂor nos meses de: outubro
(Ducke s.n.), novembro (Sothers 662), dezembro (Kukle 166), janeiro (Rodrigues 8672), fevereiro
(Kinupp (3255a); e com frutos em fevereiro (Rodrigues 8683)
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.A ﬂoresta

370

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: 7.2 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 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: 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).
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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:
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.
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: O município de Iranduba, vizinho de Manus é considerado o maior produtor de
hortifrutigranjeiros do estado (Incra, 2018)
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O crescimento urbano de Manaus foi o maior da região Norte, sendo considerada hoje o 12º
maior centro urbano do país, e uma metrópole regional, com 1.644.690 habitantes (estimativa IBGE,
2005). Nos últimos dez anos, Manaus, foi dentre os municípios mais populosos do Brasil, o que
apresentou a maior taxa média geométrica de crescimento anual (Nogueira et al., 2007)
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Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Sothers 662), Reserva Biológica de Uatumã (Melo
761)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Erisma fuscum Ducke
Risco de extinção: ENA2cd;B2ab(ii,iii,v)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Patricia da Rosa
Data:01-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Souza et al., 2018). Conhecida popularmente
como caferana ou quarubarana, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos
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estados do Amazonas, Pará e possivelmente, Roraima (Crivelli et al., 2017). Apresenta ampla
distribuição na bacia amazônica, mas ocorrência exclusiva em ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal e AOO=28 km².
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). Moutinho et al., 2016)
demonstram que o desmatamento continua constante mesmo após a “desaceleração” veriﬁcada
entre 2004–2012. A espécie está sujeita ainda ao corte seletivo, uma vez que possui valor comercial
pela sua madeira e utilização ocasional como alimento (Condé, 2011). Dados populacionais indicam
frequência intermediária, além de reduções populacionais de cerca de 50% após corte seletivo
(Condé, 2011). E. fuscum sofre com a exploração comercial em larga escala de seus estoques
naturais, o que resulta drásticas reduções populacionais. Somente no Pará, cerca de 3,2400 m³ de
toras de E. fuscum foram retirados ilegalmente da natureza em 2016 (SEMAS-PA, 2016). Assim, a
espécie foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se redução no tamanho da população igual
ou superior a 50% nos últimos 30 anos, onde as causas passadas que promoveram tais reduções não
cessaram, apesar de relativamente bem compreendidas atualmente. Recomenda-se ações de
pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais, ﬂuxo gênico) e conservação (Plano de
Ação, Plano de Manejo sustentável, legislação especíﬁca) 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: Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 4: 105–106. 1925. Conhecida
popularmente como cedrinho, caferana ou quarubarana (Condé, 2011).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie possui valor economico como madeira de lei. Considerando-se seu porte e o fato
de encontrar-se listada e legalmente protegida como madeira de lei em algumas áreas da região
norte (MMA, 2012), acredita-se que E. fuscum possua valor econômico no mercado (legal e ilegal) de
madeira.

Reference:
MMA (Ministério do Meio Ambiente), 2012. RESOLUÇÃO No - 12, DE 11 DE JUNHO DE 2012. Atualiza a
Lista de Espécies prevista no Anexo 5 do Edital de Licitação para Concessão Florestal na Floresta
Nacional do Jamari. SBF - SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO,
População:
Não existem dados populacionais quantitativos compreensivos disponíveis para E. fuscum.
Entretanto, Condé (2011) identiﬁcou a presença de somente seis indivíduos/ ha em estudo sobre os
impactos na vegetação após a exploração madeireira em Floresta Ombróﬁla Densa de Terra Firme no
município de Caracaraí, RR. Condé (2011) veriﬁcou ainda que a espécie reduziu totalmente seu
volume nas últimas classes diamétricas consideradas, aﬁrmando que E. fuscum é abatida por gerar
alto estoque volumétrico, apesar de apresentar grande potencial de regeneração natural. Estimou-se
também uma redução na quantidade de indivíduos de E. fuscum de 66,7% após a exploração (Condé,
2011).
Reference:
Condé, T.M., 2011. Avaliação dos impactos na vegetação após a exploração madeireira em Floresta
Ombróﬁla Densa de Terra Firme no município de Caracaraí, RR. Dissertação de Mestrado. Programa
de Pós-Graduação da Universidade Federal de Roraima - UFRR.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil, com ocorrência no: AMAZONAS, municípios de Manaus (Pessoal
do CPF INPA105992), Humaitá (Krukoﬀ 6927), Rio Preto da Eva (Rodrigues 8106), e PARÁ, município
de Breves (Ducke s.n.).
AOO: 28km²
EOO: 219786km²

375

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: Árvores, ca. 25 m altura, coletada em Floresta de Terra Firme maduras (clímax) associada a
Amazônia brasileira (Souza et al., 2018).
Reprodução:
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Ameaças:
Ameaça: 5.3.2 Intentional use: large scale (species being assessed is the target) [harvest]
Incidência: 2.1 Species mortality
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Condé (2011) aﬁrma que a exploração comercial, mesmo de baixo impacto, de E. fuscum
impacta a presença e perpetuação da espécie nas áreas exploradas, afetando diretamente sua
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viabilidade populacional. Dados oﬁciais de apreensão de toras no estado do Pará (SEMA-PA, 2016)
indicam cerca de 3,2400 m³ de toras de E. fuscum retirados ilegalmente da natureza. Em Roraima, a
espécie é a 5a espécie ﬂorestal mais retirada por madeireiros (Crivelli et al., 2017).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
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).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. Os
centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados do tradicional
Arco do Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi
veriﬁcado ainda um aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente
compensando os declínios relatados anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se
espalharam por toda a Amazônia nos últimos anos, mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses
resultados aumentam a percepção sobre novas formas de ameaças incidentes na Amazônia e
apresentam novos desaﬁos para a conservação das ﬂorestas dessa região (Kalamandeen, 2017).
Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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).
Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas na Amazônia,
porque justiﬁca projetos de infraestrutura de transporte maciço que desencadeiam outros eventos
que levam à destruição de habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado
para o seu cultivo.
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
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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: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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
Foi registrada dentro dos limites da Reserva Florestal Adolfo Ducke (Rodrigues 7539).
Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie encontra-se listada na RESOLUÇÃO No - 12, DE 11 DE JUNHO DE 2012, onde atualiza-se a
Lista de Espécies prevista no Anexo 5 do Edital de Licitação para Concessão Florestal na Floresta
Nacional do Jamari (MMA, 2012), restringindo assim, seu corte em determinadas regiões.
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: whole plant
Proveniência: natural
Detalhes:
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VOCHYSIACEAE
Erisma lanceolatum Staﬂeu
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:01-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Souza et al., 2018; Staﬂeu, 1953). Foi coletada
em Floresta de Terra Firme e Floresta Ciliar e/ou de Galeria associada a Amazônia no estado do
Amazonas, municípios de Careiro e Tabatinga. Conhecida por somente duas coletas além da coleçãotipo, pouco se avançou em relação ao conhecimento de E. lanceolatum desde sua descrição. A
espécie foi documentada nas região centro-oeste da Amazônia brasileira, em área ainda recoberta
em sua grande parte por expressivos e bem conservados ecossistemas ﬂorestais, relativamente
pouco estudados do ponto de vista botânico. 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, endemismo, 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: Acta Botanica Neerlandica 3: 470–471, f. 3a–b. 1954.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não se conhece potencial valor econômico para. E. lanceolatum.
População:
Não existem dados populacionais quantitativos disponíveis para E. lanceolatum.
Flutuação extrema: unkown
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil, com ocorrência no: AMAZONAS, municípios de Careiro (Froés
12527) e Tabatinga (Froés 23741).
AOO: 8km²
EOO: 8km²
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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 Ciliar e/ou de Galeria
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore terrestre de até 30 m, foi registra em Floresta Ciliar e/ ou de Galeria e Terra Firme
associada a Amazônia ( Souza et al., 2018).
Reprodução:
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Fenologia:
ﬂowering Dec to Dec
Resume: A espécie foi registrada com ﬂores no mes de Dezembro (Fróes 23741).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
A espécie não foi registrada dentro dos limites de nenhuma Unidade de Conservação, apesar da
presença de grandes áreas protegidas de diferentes categorias de uso e níveis de proteção.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
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Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Qualea brevipedicellata Staﬂeu
Risco de extinção: NT
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:10-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por mandioqueira, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a
Amazônia nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Apresenta distribuição muito ampla,
EOO=854936 km² e ocorrência em Unidade de Conservação e em áreas onde ainda predominam na
paisagem extensões consideráveis de ecossistemas ﬂorestais amazônicos em estado prístino de
conservação. Entretanto, sabe-se que existe corte seletivo de Q. brevipedicellata pelo grande valor
econômico de seu lenho (IDEFLOR, 2010), sendo a madeira utilizada na construção, carpintaria
pesada e marcenaria em geral (Tropical Plants Database, 2018). 2018), o que pode resultar em
declínio no número de individúos maduros e potencialmente levar a extinções locais. 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 Q. brevipedicellata Quase
Ameaçada (NT) neste momento, uma vez que a persistência dos vetores de stress descritos podem
ampliar seu risco de extinção no futuro. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e
tendências populacionais) e conservação (Plano de Manejo sustentável) urgentes a ﬁm de se garantir
sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Acta Botanica Neerlandica 2(2): 184–185, f. 12. 1953. Nome popular:
mandioqueira (Tropical Plants Database, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Qualea brevipedicellata 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 3 de dezembro 2018)
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown

383

Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do ACRE, municípios Porto Walter (Ferreira 10424), Rodrigues Alves (Ferreira 10636);
AMAZONAS, municípios Barcelos (Rodrigues 10514), Manaus (Ducke 668), Presidente Figueredo
(Steward 20276), Rio Preto da Eva (Pacheco 100); RONDÔNIA, municípios Costa Marques (Marques
5839), Porto Velho (Prance 8501). Os registros no estado do Pará foram invalidados porque os
materiais foram coletados estéreis.
AOO: 48km²
EOO: 854936km²

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 (Souza 251) que ocorre na Amazônia, 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:
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habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi veriﬁcado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desaﬁos para a conservação das ﬂorestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justiﬁca projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da ﬂoresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que inﬂuenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as ﬂorestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 20022004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com ﬂorestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região ﬂorestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de ﬂoresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
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de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na ﬂoresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
signiﬁcativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
signiﬁcativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.
Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(deﬁnidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Reserva Florestal Adolfo Ducke (Rodrigues 6836).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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VOCHYSIACEAE
Qualea decorticans Ducke
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez
Data:01-10-2018
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 Amazonas,
município de São Gabriel da Cachoeira. Conhecida apenas pela coleta tipo (Ducke s.n.), pouco se
avançou em relação ao conhecimento de Q. decorticans desde sua descrição. A espécie foi
documentada no extremo norte do Brasil, fronteira com a Venezuela, em área ainda recoberta em
sua grande parte por expressivos e bem conservados ecossistemas ﬂorestais, relativamente pouco
estudados do ponto de vista botânico. 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, endemismo, 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: Arquivos do Instituto de Biologia Vegetal 4: 39. 1938.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não se conhece potencial valor econômico para Q. decorticans.
População:
Não existem dados populacionais quantitativos disponíveis para Q. decorticans.
Flutuação extrema: unkown
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie foi registrada no estado do AMAZONAS, município de São Gabriel da Cachoeira,
distrito de Cucuhy (Ducke s. n), situado exatamente na divisa do Brasil com a Venezuela. É conhecida
somente pela coleção tipo realizada por Ducke em 1935. Seu status como endêmica do Brasil poderá
vir a ser alterado em futuro próximo conforme novas expedições de coleta forem realizadas no lado
venezuelano do distrito em que foi documentada.
AOO: 4km²
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EOO: 4km²

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 terrestre de grande porte, com ocorrência conﬁrmada somente em Floresta de Terra
Firme (Ombróﬁla Densa Submontana) associada a Amazônia no estado do Amazonas (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018), município de São Gabriel da Cachoeira.
Reprodução:
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Fenologia:
ﬂowering Nov to Nov
Resume: Foi registrada com ﬂores em Novembro (Ducke s.n.)
Ações de Conservação:
Ação: 1.2 Resource & habitat protection
Situação: on going
A espécie não foi registrada dentro dos limites de nenhuma Unidade de Conservação, apesar da
presença de grandes áreas protegidas de diferentes categorias de uso e níveis de proteção.
Usos:
Uso: 17. Unknown

391

Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Qualea gestasiana A.St.-Hil.
Risco de extinção: NT
Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:12-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore com até 35 m de altura, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018), com ocorrência nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo. Habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombróﬁla, Floresta Ciliar e Floresta Estacional
Semidecidual. Apresenta EOO=40323 km², AOO=56 km², e mais de dez situações de ameaça. De
acordo com os parâmetros auferidos para a espécie, foi atribuída a categoria Quase Ameaçada (NT).
Embora coletada em Unidades de Conservação de proteção integral, as ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais da
área de ocorrência da espécie encontram-se severamente fragmentadas e modiﬁcadas por ações
antrópicas, em especial o desmatamento para implantação da agricultura e pecuária.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Mémoires du Muséum d'Histoire Naturelle 6: 254. 1820.
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 ESPÍRITO SANTO, municípios Santa Maria de Jetibá (Teixeira 103), Santa Teresa (Kuhlmann
4808), Venda Nova do Imigrante (Hatschbach 61543); MINAS GERAIS, município Faria Lemos (Leoni
4599); RIO DE JANEIRO, municípios Cachoeiras de Macacu (Baez 1581), Itatiaia (Braga 2760), Nova
Iguaçu (Negreiros 31), Petrópolis (Wendt 192), Rio de Janeiro (Ducke s.n.), Valença (Baez 1424); SÃO
PAULO, município Ubatuba (Silva 10170).
AOO: 56km²
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EOO: 40323km²

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 Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore de 35 m de altura (Teixeira 103) que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ciliar ou de
Galeria (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), na Floresta Ombróﬁla Densa (Baez 1581) e na
ﬂoresta Estacional Semidecidual (Baez 1424)
Ameaças:
Ameaça: 2.1.2 Small-holder farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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
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ﬂorestal na paisagem em geral do município (Martinelli, et al. 2012)
Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Santa Teresa com 68315 ha tem uma hidrelétrica (PHC) instalada no Rio
Bonito (ANEEL, 2017; 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 Faria Lemos (MG) com 16522 ha tem 55% de seu território (9151 ha)
convertidos em pastagem. O município de Santa Teresa (ES) com 68315 ha tem 12,3% de seu
território (8449 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como 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). 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
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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
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada em: Reserva Biológica Augusto Ruschi (Kuhlmann 4808), Estação Biológica de
Santa Lúcia (Fontana 1885), Reserva Biológica Tinguá (Negreiros 61), Parque Nacional de Itatiaia
(Braga 2760), Parque Estadual da Serra da Concórdia (Baez 1424) e Parque Estadual dos Três
Picos/Reserva Ecológica de Guapiaçu (Baez 1581).

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

VOCHYSIACEAE
Qualea glaziovii Warm.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
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Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) associada a Mata Atlântica nos estados de Minas
Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Apresenta distribuição
ampla, EOO=596088 km², diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com
coletas realizadas recentemente (2014), e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de
proteção integral. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias, de forma ocasional na maior parte
das localidades em que foi registrada. Não existem dados sobre tendências populacionais que
atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos
usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Assim, Q. glaziovii foi
considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências
e números populacionais) a ﬁm de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação
na natureza.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 13(2): 53. 1875. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não; 2 - ocorre em Unidades de
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Conservação. R.: Sim. Parque Estadual da Cantareira (São Paulo); 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.: (Gustavo Hiroaki Shimizu,
com. pess. 14/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Minas Gerais (Santos 512), Paraná (Hatschbach 15567), Pernambuco (Lima 50706), Rio de
Janeiro (Oliveira 1654), Santa Catarina (Klein 1035), São Paulo (Baitello 408),
AOO: 76km²
EOO: 596088.82km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores com cerca de 25 m de altura (Lisboa, 2000), ocorrendo na Mata Atlântica (Flora do
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Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A 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). Em Santa Catarina a
agropecuária é uma das principais atividades responsáveis pela alteração do uso do solo (Vibrans 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:
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habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual da Cantareira (Moura 163), Parque Nacional da Tijuca
(Trovó 531).
Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora
ameaçada de extinção da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015) e da ﬂora endêmica
ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Qualea megalocarpa Staﬂeu
Risco de extinção: NT, quase chegando à VU
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Patricia da Rosa
Data:18-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 28 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por pequi-preto, carvalho ou merindiba-bagre, foi coletada em Floresta
Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e Área antrópica associadas a Mata Atlântica nos estados do Espírito
Santo e Minas Gerais. Apresenta distribuição quase restrita, EOO=23654 km² e ocorrência em
ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais severamente fragmentadas. Estima-se que restem atualmente cerca de 15%
da vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al., 2009). No
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Espírito Santo e em Minas Gerais, onde somente 12% e 11% da vegetação nativa de Mata Atlântica
permanecem conservados, respectivamente (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), a espécie pode estar
em declínio contínuo pois é amplamente utilizada para carpintaria em geral e produção de carvão
vegetal (Tropical Plants Database, 2018). Apesar de ocorrer em áreas de pastagem abertas, muitas
vezes se beneﬁciando deste ambiente (Lorenzi, 2002), a agricultura representa uma ameaça a
espécie, considerando o manejo da área pelo fogo (Conab, 2018; Lorenzi, 2002). Neste contexto, Q.
megalocarpa 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
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 e medidas legais de proteção (Plano de Manejo). Tendências
populacionais de perpetuação do táxon devem ser investigadas a ﬁm de se evitar sua inclusão em
categoria de ameaça mais restritiva no futuro.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Acta Bot. Neerl. 2: 210, ﬁg. 14. 1953. Popularmente conhecida por Pequi Preto no
estado do Espírito Santo (Folli 1237), como "carvalho" na região do município de Rio Doce, estado de
Minas Gerais (Kuhlmann 338) e merindiba-bagre, na região de Tombos (MG) (Mello-Barreto, 1705).
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A árvore é colhida na natureza para uso local de sua madeira e pode ser usada em
paisagismo, sendo bastante ornamental quando em ﬂor (Tropical Plants Database, 2018)

Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern tropical.theferns.info.
tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Vataireopsis+araroba. (acesso em 19 de novembro 2018).
População:
Espécie considerada frequente na região de Tombos (MG) (Kuhlmann 338).
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: MINAS GERAIS, município de Dionísio (França 406), Marliérea (Bosquete et al 67), Rio Doce
(Kuhlmann 338), Caratinga (Lopes 895), Tombos (Mello-BARRETO 1705); ESPÍRITO SANTO, município
de Linhares (Spada 149), São Gabriel da Palha (Salvani e Lorenzi 1815). Segundo a Flora do Brasil
2020 a espécie não ocorre no estado do Espírito Santo.

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
14.2 Pastureland
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Floresta Secundária
Pecuária
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Área antrópica
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Resume: Árvores de até 28 m de altura (Spada 27), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018), em mata de tabuleiro (Spada 149), em formações primárias e
secundárias, preferindo encostas e topos de morros onde o solo é profundo, fértil, bem drenado e de
textura argilosa e ocasionalmente encontrado em pastagens abertas (Lorenzi, 2002). As pastagens
podem beneﬁciar a espécie, visto que oorrem a pleno sol ou sombra espasa, e as plantas
estabelecidas são tolerantes a seca (Lorenzi, 2002)
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 2 Species stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Apesar da espécie ocorrer em áreas de pastagem abertas, a pleno sol ou sombra espasa
(Lorenzi, 2002), a agricultura representa uma ameaça a espécie, considerando o manejo da área,
como por exemplo a queima na região do município de Linhares (ES). 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: 3.2 Mining & quarrying
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Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: No município de Rio Doce (MG), a espécie ocorre em fragmento ralo de vegetação
secundária, imerso em área degradada, próximo ao Rio Doce, onde houve o desastre ambiental de
Mariana (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018). Os impactos imediatos do tsunami foram trágicos:
em um dia, a onda atingiu o rio Doce, um dos maiores rios do Brasil fora da bacia amazônica, e
atravessou 600 quilômetros antes de transbordar no Oceano Atlântico em 21 de novembro (Escobar,
2015).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA FLORESTAL LINHARES (PI) e na ESTAÇÃO BIOLÓGICA DE
CARATINGA (PI)

Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 7. Fuel
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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VOCHYSIACEAE
Qualea selloi Warm.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).Foi
coletada em Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu) e Floresta Estacional Semidecidual associadas ao
Cerrado e a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São
Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=617853 km², diversos registros depositados em coleções
biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência conﬁrmada em Unidades de
Conservação de proteção. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e em distintos domínios
ﬁtogeográﬁcos, de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. Não existem
dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos
maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência
na natureza. Assim, Q. selloi foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de
pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a ﬁm de se ampliar o conhecimento
disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 13(2): 49. 1875. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Parque Santo Dias (São Paulo), Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (São
Paulo), Parque Estadual do Ibitipoca (Minas Gerais); 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R.: Não; 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.: (Gustavo
Hiroaki Shimizu, com. pess. 14/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Bahia (Thomas 10050), Goiás (Sampaio, 2017), Minas Gerais (Tamashiro 1230), Paraná
(Barbosa 1111), Rio de Janeiro (Glaziou 12664), São Paulo (Fiaschi 829).
AOO: 172km²
EOO: 617853.86km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Cerrado (lato sensu)
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores de 8 m de altura (Pinheiro 186), ocorrendo em campo rupestre e ﬂoresta estacional
semidecidual nos domínios do Cerrado (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:
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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: 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

408

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 tornamse grandes incêndios (Verdi et al., 2015).
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). No Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros o incêndio que ocorreu em 2014 atingiu extensas áreas e foi
considerado o maior da história dessa unidade de conservação.
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual do Biribiri (Oliveira s.n.), Parque Estadual Serra Nova
(Araújo 2000).
Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora
ameaçada de extinção da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015) e da ﬂora endêmica
ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
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:
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Proveniência:
Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Ruizterania clavata (Staﬂeu) Marc.-Berti
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Velho. É conhecida por somente cinco coletas, incluindo o material-tipo, e desde sua última
documentação na natureza, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de R. clavata.
Mesmo com ampla EOO estimada no momento, 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: Pittieria 2: 11. 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), foi registrada nos
estados do AMAZONAS, municípios Manaus (Loureiro s.n.) e São Paulo de Olivença (Ducke s.n.); PARÁ,
município Itaituba (Amaral 1289).
AOO: 12km²
EOO: 173736km²
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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 (Loureiro s.n.), 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 20022004 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
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
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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
construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
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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 ocorre na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Loureiro s.n.)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Vochysia acuminata Bong.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por canela-ruiva , foi coletada em Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado
(lato sensu) e Floresta Ciliar e/ou de Galeria associadas a Mata Atlântica e ao Cerrado nos estados da
Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.
Apresenta distribuição ampla, EOO=1437178 km², diversos registros depositados em coleções
biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente (2016), e ocorrência conﬁrmada em
Unidades de Conservação de proteção integral. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e em
distintos domínios ﬁtogeográﬁcos, de forma frequente na maior parte das localidades em que foi
registrada. Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções
no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam sua existência na natureza. Assim, V. acuminata 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: Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg. Sixième
Série. Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles. Seconde Partie: Sciences Naturelles 3: 5.
1839. Popularmente conhecida por canela ruiva em Minas Gerais (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos,
paisagismo, etc). R.: Não; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Parque Nacional da Serra
do Cipó (MG), Parque Estadual do Biribiri (MG), Parque Estadual do Rio Preto (MG), Parque Nacional
das Sempre-Vivas (MG); 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.: Frequente; 9 - apresenta ameaças incidentes
sobre suas populações. R.: (Gustavo Hiroaki Shimizu, com. pess. 14/11/2018).
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: Bahia (Guedes 23326), Espírito Santo (Folli 534), Goiás (Irwin 18735), Mato Grosso (Philcox
3398), Minas Gerais (Semir 4338), Pernambuco (Villarouco 158), Rio de Janeiro (Verdi 7490), São
Paulo (Bianchini 1432).
AOO: 304km²
EOO: 1437178.16km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Campo Limpo
Campo Rupestre
Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvores com cerca de 8 m de altura (Yamamoto, 2009), ocorrendo no Cerrado e na Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos
(Rachid et al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos
governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de
assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et
al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al., 1997), a ﬁm de suprir a crescente
demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Essa região é
responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em particular a
soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado brasileiro
sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de
10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o
celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm
sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et
al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et al., 2009;
Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-de-açúcar
no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et
al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do
mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás
e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
ﬂoresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
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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: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O 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). No Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros o incêndio que ocorreu em 2014 atingiu extensas áreas e foi
considerado o maior da história dessa unidade de conservação.
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual da Serra do Conduru (Piotto 223), Parque Estadual do Rio
Preto (Gonçalves 213), Parque Estadual Serra Nova (Rocha 459), Parque Nacional das Sempre Vivas
(Gonçalves 337), Parque Nacional Serra do Cipó (Godoy s.n.), Parque Serra do Intendente (Assis s.n.),
Parque Estadual da Serra do Cabral (Scatigna 355), Parque Estadual do Desengano (Verdi 7490).
Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora
ameaçada de extinção da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015) e da ﬂora endêmica
ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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VOCHYSIACEAE
Vochysia bifalcata Warm.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até XX m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por vinheiro, pau-tucano, pau-de-vinho e pau-amarelo, foi coletada em
Floresta Ciliar e/ou de Galeria e Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) associadas a Mata Atlântica nos
estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição
ampla, EOO=229680 km², diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com
coletas realizadas recentemente (2015), e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de
proteção integral. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias, de forma ocasional na maior parte
das localidades em que foi registrada. Sua madeira é considerada apta para a confecção de
brinquedos, caixotaria, miolo de portas e painéis e também para lenha e carvão (Corres, 1974).
Espécie também indicada para a arborização de parques, assim como para reﬂorestamentos
heterogêneos de áreas degradadas, embora a produção de mudas não seja tarefa fácil (Lorenzi: 346.
1992). Entretanto, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos maduros na natureza. Assim, V. bifalcata foi considerada como
Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números
populacionais) e conservação (Plano de Manejo sustentável) a ﬁm de se ampliar o conhecimento
disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 13(2): 84. 1875. Popularmente conhecida por vinheiro, pautucano, pau-de-vinho, pau-amarelo em São Paulo, murici-vermelho no Rio de Janeiro, guaricica e
canela-santa no Paraná (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De acordo com especialista
botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Sua madeira é
considerada apta para a confecção de brinquedos, caixotaria, miolo de portas e painéis e também
para lenha e carvão (Corres 5: 399. 1974). Espécie também indicada para a arborização de parques,
assim como para reﬂorescimentos heterogêneos de áreas degradadas, embora a produção de mudas
não seja tarefa fácil (Lorenzi: 346. 1992). Trecho retirado da tese de doutorado de Maria Célia Vianna,
Vochysia Aubl. (Vochysiaceae) na Mata Atlântica: morfologia e taxonomia, Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002.; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Reserva
Biológica Poço das Antas (MO, H.C. de Lima Lima 4863 18/01/1994), Estação Experimental do
Instituto Agronômico (UEC, Bastos, E.B.; Sanches, C.D.; Gorestein, M.R.; Hoﬀmann, J.R.; Ferreira, V.F.;
Bastos, E.B. -13 05/09/1994), Reserva Florestal de Caraguatatuba (US, J. Fontella 136 10/12/1961),
Parque Estadual da Serra do Mar (SPSF, J.B.Baitello 288 14/12/1988), Reserva Biológica de
Sapitanduva (EFC, Kuniyoshi, Y.S. 5348 31/07/1989), Jardim Botânico de São Paulo (MBM, Kuhlmann,
M 3453 16/04/1945), Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (UEC, Silva, A.F.S. 2577 25/04/2006),
Parque Estadual da Ilha do Cardoso (SP, Melo, MMRF; et al. 650 26/02/1986), Estação de Pesquisa,
Treinamento e Educação Ambiental Mata do Paraíso (UEC, Simão, M.V.R.C. 159 11/07/2012); 3 -
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apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Não; 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.: (Gustavo Hiroaki Shimizu, com. pess. 06/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira é utilizada para fabricação de laminados, brinquedos, caixotaria, tábuas e etc
(Carvalho, 2008; Negrelle et al., 2007).
Reference:
Carvalho, P.E.R., 2008. Guaricica (Vochysia bifalcata). Circ. Técnica - Empres. Brasleira Pesqui.
Agropecuária 1–6.
Negrelle, R.R.B., Morokawa, R., Ribas, C.P., 2007. Vochysia Aubl. do estado do Paraná, Brasil. Acta Sci.
- Biol. Sci. 29, 29–38.
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 (Zorzanelli 87), Minas Gerais (Simão 159), Paraná (Negrelle 67), Rio de Janeiro
(Luchiari 296), São Paulo (Stefani 136).
AOO: 232km²
EOO: 229680.69km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
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Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 10-30 m de altura (Negrelle et al., 2007; Vianna, 2006), ocorrendo em ﬂoresta
ombróﬁla na Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como 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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
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Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual da Serra do Mar (Stefani 136), Parque Estadual da Ilha do
Cardoso (Melo 650), Estação Ecológica de Bananal (Polisel 636), Reserva Biológica de Sapitanduva
(Ribas 27), Reserva Biológica de Poço das Antas (Luchiari 295).
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: 1. Food - human
Recurso: sap
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 16. Other
Recurso: whole plant
Proveniência: natural
Detalhes:
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VOCHYSIACEAE
Vochysia dardanoi M.C.Vianna & Fontella
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mário Gomes
Data:10-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por camaçari, foi coletada em Floresta Ombróﬁla Densa e Floresta Estacional
Semidecidual associadas a Mata Atlântica situada acima do rio São Francisco, em Alagoas e
Pernambuco, no Centro de Endemismo Pernambuco - CEP. Apresenta distribuição restrita, EOO=4749
km², AOO=16 km², três situações de ameaça e ocorrência em ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais severamente
fragmentadas. Sabe-se que atualmente restem menos de 6% da cobertura original do CEP, a maior
parte situada em áreas pertencentes à usinas de açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005). Tal
situação decorre de um histórico de degradação iniciado com o ciclo econômico de exploração do
pau-brasil e posteriormente, com a substituição das ﬂorestas por plantações de cana-de-açúcar
(Coimbra Filho e Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al., 2005). A ﬂoresta remanescente
está hoje representada por pequenos fragmentos ﬂorestais imersos em densa matriz agrícola e
urbana (Ranta et al., 1998; Silva e Tabarelli, 2000). Em comparação com outros setores da Mata
Atlântica, o CEP é o que tem sido mais severamente impactado por seres humanos, além de ser o
menos conhecido e protegido (Coimbra-Filho e Camara, 1996). Assim, considera-se V. dardanoi Em
Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e qualidade e extensão de habitat.
Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação
(Plano de Ação, garantia de efetividade de UC) urgentes a ﬁm de se garantir sua perpetuação na
natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro, Bot. 2002. Popularmente conhecida por camaçari
(Ferraz 832)

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: ALAGOAS, município de Quebrangulo (Nusbaumer 3845); PERNAMBUCO, município de Belo
Jardim (Dárdano 66-4883), São Vicente Ferrer (Ferraz 832). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie
não ocorre no estado de Alagoas.
AOO: 16km²
EOO: 4749km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta de Várzea
Resume: Árvores até 30 m de altura (Ferraz 832), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018). Registro de ocorrência em Mata Estacional (Nascimento 198).
Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Quebrangulo com 31.983 ha tem 70,43% do seu território (22.527 ha)
transformado em pastagem (Lapig, 2018). O município de Belo Jardim com 64769 ha tem 21,97% de
seu território (14228 ha) transformados em pastagens (Lapig, 2018). O município de São Vicente
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Ferrer com 11398 ha tem 6,47% de seu território (4197 ha) transformados em pastagens (Lapig,
2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Apesar de abrigar uma parcela considerável da diversidade biológica e do endemismo de
plantas (Grillo et al., 2005), os fragmentos ﬂorestais situados ao norte do rio São Francisco (entre os
estados de Alagoas e Rio Grande do Norte), denominado de Centro de Endemismo Pernambuco (Grillo
et al., 2005; Tabarelli et al., 2005a), são também os mais devastados da Mata Atlântica (Nemésio e
Santos-Junior, 2014; Ranta et al., 1998; Tabarelli et al., 2005b). Tal situação decorre de um histórico
de degradação mais antigo e amplo, iniciado com o ciclo econômico de exploração do pau-brasil e
posteriormente com a substituição das ﬂorestas por plantações de cana-de-açúcar (Coimbra Filho e
Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al., 2005b). A ﬂoresta remanescente está hoje
representada por pequenos fragmentos ﬂorestais imersos em uma matriz agrícola e urbana (Ranta et
al., 1998; Silva e Tabarelli, 2000). Baseado neste cenário, (Silva e Tabarelli, 2000) propuseram que
cerca de 1/3 das árvores estariam ameaçadas de extinção regional. Atualmente, restam menos de 6%
da cobertura original do Centro de Endemismo Pernambuco e a maior parte da ﬂoresta remanescente
está nas áreas pertencentes às usinas de açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005).
Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A maior parte do CEPE foi destruída devido a práticas agrícolas (Silva e Tabarelli,
2000,2001), que criaram uma matriz não ﬂorestal de campos de pastagem e plantações de cana-deaçúcar. De acordo com as estimativas do pesquisador M. Siitonen realizada em 1997 pela visitação da
área, houve uma diminuição na área de ﬂoresta tropical ca. 10% durante os 20 anos do programa
'pró-alcool' subsidiado pelo governo que promoveu o cultivo de açúcar cana para produção de
combustível à base de álcool.
Grande parte da fragmentação da ﬂoresta tropical provavelmente ocorreu 300 ± 500 anos atrás,
pelas atividades humanas como, agricultura, pecuária, desmatamento, extração e caça espécies. A
atual situação alarmante do PEC ocorreu devido à remoção da vegetação nativa (Olmos, 2005;
Silveira et al., 2003a). Atualmente, existem apenas 157 áreas protegidas na região (Paula, 2012). Em
comparação com outros setores da Mata Atlântica, o centro de Pernambuco é o que tem sido mais
severamente impactado por seres humanos, além de ser o menos conhecido e protegido (Coimbra-
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Filho, Camara 1996). Os remanescentes ﬂorestais estão altamente fragmentados, e os numerosos
pequenos fragmentos estão espalhados em uma matriz que certamente é prejudicial à sobrevivência
deles em longo prazo, podendo levar a extinção de espécies nos remanescentes da ﬂoresta tropical
(Turner et al., 1994, 1996). Tem sido demonstrado que os sérios distúrbios ambientais no CEPE
levaram algumas espécies ao limite da capacidade de carga do meio ambiente, aumentando
signiﬁcativamente a competição por comida e território.
O CEPE possui uma longa história de fragmentação, iniciada em 1500 com o ciclo da madeira do
Brasil, e posteriormente intensiﬁcada com o ciclo de exploração da cana-de-açúcar. Primeiro, a
valiosa madeira do Brasil (Caesalpinia echinata) foi explorada, mas logo o uso extrativo deu lugar ao
desmatamento da ﬂoresta para o cultivo de cana-de-açúcar (Prado, 1976). Os moinhos usavam
madeira para energia, desﬂorestamento aumentou no século 19, quando maquinaria a vapor foi
introduzida.
Ações de Conservação:
Ação: 1.2 Resource & habitat protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA BIOLÓGICA DA PEDRA TALHADA (PI).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Vochysia dasyantha Warm.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 16 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por carne-de-vaca, urici-branco e murici-rosa, foi coletada em Floresta
Ombróﬁla e Floresta Ciliar e/ou de Galeria associadas a Mata Atlântica e ao Cerrado nos estados do
Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=44656 km²,
constante presença em herbários e ocorrência 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 ou resultem em declínio populacional
veriﬁcável. Neste contexto, V. dasyantha foi considerada como de Menor Preocupação (LC).
Recomenda-se ações de pesquisa (tendências e números populacionais) a ﬁm de se garantir a
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perpetuação da espécie na natureza.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Bras 13(2): 95. 1875. Popularmente conhecida por carne-de-vaca (Heringer
2051), murici-branco e murici-rosa (Gonçalves et al., 2017).

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: no
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: ESPÍRITO SANTO, município de Divino de São Lourenço (Flores et al. 1433),Ibatiba
(Hatschbach & Silva 48599), Ibitirama (Flores & Campos 1530); MINAS GERAIS, município de
Conceição do Mato Dentro (Duarte 11830), Coronel Pacheco (Heringer 2051), Descoberto (Lopes 26),
Faria Lemos (Leoni 1655), Guaraciaba (Tameirão Neto 3632), Itambé do Mato Dentro (Faria 3141),
Manhuaçu (Hatschbach 46866), Mariana (Baldini & Lisboa s.n.), Morro do Pilar (Campos 13525), Ouro
Preto (Schwacke 15060), Santa Bárbara (Mota 2949), Santo Antônio do Itambé (Hatschbach 30129),
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Serro (Gonçalves & Costa 232), RIO DE JANEIRO, município de Nova Friburgo (Glaziou 20296).
AOO: 84km²
EOO: 44km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvores até 16 m de altura (Flores et al. 1433), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals

432

Detalhes: Nas últimas quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de hectares de
cangas, pelo menos 40% da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46
minas de extração de minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012). A perda e a alteração de habitat há
muito são reconhecidas como principais ameaças à biodiversidade mundial. Nos aﬂoramentos de
rochas brasileiras, esse processo ocorre basicamente em associação com atividades de mineração. A
região é uma das principais produtoras de minerais metálicos do mundo, especialmente o minério de
ferro superﬁcial. A intensa atividade de mineração acarreta uma completa alteração da paisagem,
com enormes impactos na biodiversidade local e regional. Devido à sua área muito restrita,
diﬁculdade de acesso e por estarem associadas a depósitos de minério de ferro de alta qualidade, as
comunidades de plantas sobre a canga estão entre as mais ameaçadas e menos estudadas nos
ecossistemas amplamente pesquisados do sudeste do Brasil (Jacobi e Carmo, 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Ibatiba com 24054 ha tem 5.8% de seu território (1398 ha) transformados
em pastagens. (Lapig, 2018). O município de Serro, com 121781 ha, tém 20,77% (25300 ha) de seu
território convertido em pastagens (Lapig, 2018). O município de Santo Antônio do Itambé com 30574
ha, tem 27% de seu território (8310 ha) utilizado como pastagem (Lapig, 2018). O município de
Coronel Pacheco com 13151 ha tem 70% de seu território (9207 ha) transformados em pastagem
(Lapig, 2018). O município de Nova Friburgo com 93341 ha tem 6,6% de seu território (9207 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
mature individuals
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
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Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
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: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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
A espécie foi registrada na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA (US), PARQUE
ESTADUAL DO ITACOLOMI (PI).

VOCHYSIACEAE
Vochysia emarginata (Vahl) Poir.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
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Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu) e Floresta Ciliar e/ou de Galeria associadas a Mata
Atlântica e ao Cerrado nos estados da Bahia e de Minas Gerais. Apresenta distribuição ampla,
EOO=303407 km², diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas
realizadas recentemente (2016), e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção
integral. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias 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. Ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora
ameaçada de extinção da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015) e da ﬂora ameaçada de
extinção da região de Grão Mogol-Francisco Sá (Pougy et al., 2015). Assim, V. emarginata foi
considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências
e números populacionais) a ﬁm de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação
na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 13(2): 84. 1875. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Parque Estadual do Rio Preto, Parque Nacional da Serra do Cipó, Parque
Estadual de Serra Negra; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma
espécie com distribuição ampla. R.: Não. Esta espécie está distribuída majoritariamente em
formações ﬂorestais (ﬂoresta ciliar) e menos comumente em cerrado rupestre ou campo rupestre. A
espécie ocorre exclusivamente no 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.: Eu amostrei uma pequena população de V.
emarginata no Parque Estadual de Serra Negra, população com indivíduos relativamente pequenos e
com estruturas pequenas (por exemplo, folhas, ﬂores, frutos, etc.) quando comparados a indivíduos
coletados em outras áreas. Esta população também é interessante por ser uma das únicas
populações amostradas em campo rupestre. Esta espécie tipicamente ocorre em ﬂoresta ciliar. Vale
pontuar que a população do PE de Serra Negra está em uma área do parque que não foi
desapropriada, portanto é parte de uma fazenda (vide specimen: Gonçalves, D.J.P.; Kotovski, E.R.;
Belinello, R. 476, UEC). (Gustavo Hiroaki Shimizu, com. pess. 06/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Bahia (França 1259), Minas Gerais (Pirani 4363).
AOO: 372km²
EOO: 303407.84km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore com cerca de 5 m de altura (Yamamoto, 2009), ocorrendo no Cerrado e na Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos
(Rachid et al., 2013). A 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
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soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
ﬂoresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da década de 1920, com a
indústria de café em plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo federal, a atividade
pecuária iniciou o processo de ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira,
2002; Sano et al., 2008). Desde então, a pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se
como uma das principais atividades econômicas no país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais
subsídios governamentais, tais como, a criação do Conselho para o Desenvolvimento da Pecuária
(Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneﬁciou-se de gramíneas nativas (Silva et al., 2015) e
posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas exóticas para melhoramento das
pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al., 1997), sendo a região
responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida no Brasil (Pereira et al., 2012). As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade
pecuária historicamente está associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o
gado (Kolbek and Alves, 2008; Silva et al., 2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornamse grandes incêndios (Verdi et al., 2015).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: 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 Chapada Diamantina (Almeida-Silva 204), Parque
Estadual do Itacolomi (Messias 343), Parque Estadual do Rio Preto (Foresto 385), Parque Estadual de
Serra Nova (Araújo 2027), Parque Estadual Veredas do Peruaçu (São-Thiago, s.n.), Parque Serra do
Intendente (Assis 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
ameaçada de extinção da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015) e da ﬂora ameaçada de
extinção da região de Grão Mogol-Francisco Sá (Pougy et al., 2015).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Vochysia eximia Ducke
Risco de extinção: VUD2
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Popularmente
conhecida como quaruba, foi coletada em Floresta Ciliar e/ou de Galeria associada a Amazônia nos
estados do Amazonas e Pará. Apresenta EOO=89145 km², população restrita à ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal
associada a periodos de alagamento e AOO=16 km². A madeira de quaruba é usada na construção
civil , sendo classiﬁcada como madeira Mistas/Brancas (IPT, 2013; IDEFLOR, 2010), e por isso, retirada
de forma seletiva. 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). Adcionalmente, a
espécie não foi registrada dentro dos limites de Unidade de Conservação. Considerando-se o exposto,
portanto, V. eximia foi considerada Vulnerável (VU) neste momento, pela sua distribuição restrita,
AOO=16 km² e ameaças incidentes descritas que podem acentuar seu risco de extinção no futuro
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próximo. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e
conservação (Plano de Ação) a ﬁm de evitar sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 1: 45. 1915. Nome Popular:
Quaruba (Castilho, 2013).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Vochysia eximia 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 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 Manacapuru (Bahia 207), Presidente Figueiredo (Rech 10), São
Gabriel da Cachoeira (Ducke 34644); PARÁ, município Faro (Ducke 10519).
AOO: 16km²
EOO: 89145km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore que ocorre na Amazônia, na Floresta de Ciliar ou Galeria (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
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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
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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 20022004 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
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estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na ﬂoresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
signiﬁcativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
signiﬁcativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.
Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(deﬁnidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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VOCHYSIACEAE
Vochysia fontellae Paula
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Lucas Moraes
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ciliar e/ou de Galeria e Floresta Ombróﬁla associadas a Amazônia no estado de
Rondônia, município de Porto Velho. É conhecida por somente cinco coletas, incluindo o material-tipo,
e desde sua última documentação na natureza, pouco se avançou em relação ao estado de
conhecimento de V. fontellae. 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.

446

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Botânica 31: 3. 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: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado de RONDÔNIA, município Porto Velho (Santos 3532).
AOO: 16km²
EOO: 656km²
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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 Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 12 m de altura (Pereira-Silva 14999), ocorre na Amazônia, na Floresta de
Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e na Floresta Ciliar ou de Galeria (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
present
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
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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 20022004 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).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Vochysia gardneri Warm.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 3m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Cerrado (lato sensu) associadas ao Cerrado nos estados da Bahia, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí e Tocantins. Apresenta distribuição ampla, EOO=1187558 km²,
diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente
(2015), e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas com
extensões signiﬁcativas de ecossistemas naturais em estado prístino de conservação. A espécie
ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias, 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, V. gardneri foi considerada como Menor
Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais)
a ﬁm de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 13(2): 70. 1875. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Não; 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.: (Gustavo Hiroaki Shimizu, com. pess. 06/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
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estado: Bahia (Harley s.n.), Goiás (Fonseca 2633), Maranhão (Pires s.n.), Mato Grosso (Zappi 1500),
Minas Gerais (Gonçalves 491), Piauí (Bridgewater 602), Tocantins (Rizzo 9909).
AOO: 612km²
EOO: 1187558.34km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvores com cerca de 3 m de altura (Yamamoto, 2009), ocorrendo no Cerrado (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos
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(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,
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
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gado (Kolbek and Alves, 2008; Silva et al., 2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornamse grandes incêndios (Verdi et al., 2015).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A perda e a alteração de habitat no Cerrado também está vinculada a atividade de
mineração desenvolvida em vários estados de sua ocorrência (Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi
and Carmo, 2008). Na região do Cerrado há dois principais centro de exploração mineral, sendo um
deles situado em Goiás onde destaca-se o município de Niquelândia (Fernandes et al., 2011) e o outro
em Minas Gerais, cuja a região do quadrilátero ferrífero e Espinhaço Meridional concentram a maior
parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008).
Nas últimas quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de hectares de cangas, pelo
menos 40% da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46 minas de
extração de minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012). Tal atividade tem provocados danos ambientais
imensuráveis, dentre eles, o maior desastre ambiental após o rompimento de uma das barragens de
rejeitos minerais (Escobar, 2015; Neves et al., 2016).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual de Terra Ronca (Rocha 7), Parque Nacional Chapada das
Mesas (Sevilha 5381), Parque Estadual Cristalino (Zappi 1500), Parque Nacional Serra das Confusões
(Melo 8737).
Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora
ameaçada de extinção da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015) e da ﬂora ameaçada de
extinção da região de Grão Mogol-Francisco Sá (Pougy et al., 2015).
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:
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VOCHYSIACEAE
Vochysia glazioviana Warm.
Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii,iv)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:18-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida como murici-rosa, foi coletada em Floresta Ombróﬁla e Floresta Estacional
associadas a Mata Atlântica nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição
restrita, AOO=24 km² e ocorrência em ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais severamente fragmentada, com parte
de seus registros efetuados dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Não
existem dados sobre usos efetivos ou potenciais que resultem em declínio populacional comprovado.
Entretanto, sabe-se que grande parte dos ecossistemas ﬂorestais dos estados em que foi registrada
encontram-se modiﬁcados por ações antrópicas de alto impacto, como desmatamento para abertura
de áreas para atividades agropecuárias, crescimento urbano e aumento na intensidade e frequência
de eventos de incêndios (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Lapig, 2018; Aximoﬀ, 2011). Assim,
considera-se V. glazioviana Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO,
qualidade e extensão de habitat e possivelmente no número de subpopulações. Recomenda-se ações
de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação,
garantia de efetividade de UC) urgentes a ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Fl. Bras. (Martius) 13(2): 86. 1875
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
Reference:
Nome vulgar: Murici-rosa (Barbosa 216)
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado de MINAS GERAIS, municípios de Araponga (Valente 1635), Lima Duarte (Forzza 3633); RIO DE
JANEIRO, município de Itatiaia (Barros 574), Nova Friburgo (Glaziou 3953), Teresópolis (Barbosa 216)
AOO: 28km²
EOO: 20212km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 20 m de altura (Glaziou 3953), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombróﬁla (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
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 Araponga com 30379 ha tem 41% de seu território (12427 ha) convertidos
em pastagem (Lapig, 2018). O município de Lima Duarte (MG) com 84856 ha tem 45% de seu
território (38246 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).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
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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, 20
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (Valente 1635); Parque Estadual do Ibitipoca (Forzza 3633);
Parque Estadual da Pedra Selada (Cardoso 1146); Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Barbosa
216); Parque Nacional do Itatiaia (Barros 574); ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CARAPIÁ;
MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE
PETRÓPOLIS; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA MANTIQUEIRA.

VOCHYSIACEAE
Vochysia inundata Ducke
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida como quaruba, foi coletada em Floresta de Várzea associada a Amazônia
nos estados do Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia. Apresenta distribuição ampla por quase toda a
bacia amazônica, EOO=775396 km², constante frequência em herbários e presença conﬁrmada em
áreas onde ainda predominam na paisagem consideráveis extensões de ecossistemas ﬂorestais em
estado primitivo de conservação. Sua madeira é utilizada principalmente em construção civil e naval
e marcenaria em geral (de Mello, et al. s.d.; IDEFLOR, 2010). Apesar disso, não existem dados sobre
tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos pelos usos
descritos. Assim, a espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento,
demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) e conservação
(Plano de Manejo) a ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 3: 194. 1922. Nome popular:
Quaruba (de Mello, et al. s.d.).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Vochysia inundata 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 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), foi registrada nos
estados do AMAPÁ, municípios Calçoene (Pereira 122) e Macapá (Rosa 1805); AMAZONAS, municípios
Humaitá (Bassini s.n.) e Manaus (Mello 2919); PARÁ, municípios Almeirim (Moore 67), Anajás
(Prance 30193), Barcarena (do Amaral s.n.), Belém (Silva 343), Bragança (Ducke 17743), Castanhal
(Cavalcante 1459), Marituba (Cruz s.n.), São Domingos do Capim (Lucas 1134), São Miguel do Guamá
(Silva 3096) e Vigia (Black 18947); RONDÔNIA, município Ariquemes (Zarucchi 2764).
AOO: 92km²
EOO: 775396km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Várzea
Resume: Árvore de 30 m de altura (Moore 67) que habita a Amazônia, na 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
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mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da
Amazônia. Foi veriﬁcado ainda um aumento acentuado no desmatamento em pequena escala,
parcialmente compensando os declínios relatados anteriormente. Os eventos pequenos de
desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos últimos anos, mesmo em áreas protegidas.
Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas formas de ameaças incidentes na
Amazônia e apresentam novos desaﬁos para a conservação das ﬂorestas dessa região (Kalamandeen,
2017).
Ameaça: 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
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 (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 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
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gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais signiﬁcativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(deﬁnidas no Brasil como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na
região da Amazônia Legal com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão
planejadas para serem construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas
que foram incluídas no Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A
retração econômica do Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos
horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a
construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10
anos (Brasil, MME, 2014).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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VOCHYSIACEAE
Vochysia laurifolia Warm.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por grião-cedro, cedro-graveto, graveto, entre outros, foi coletada em
Floresta Ciliar e/ou de Galeria e Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) associadas ao Cerrado e a Mata
Atlântica nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=1651610 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 e em distintos domínios ﬁtogeográﬁcos, de forma ocasional na maior parte das
localidades em que foi registrada. Sua madeira pode ser utilizada na fabricação de dormentes,
canoas, obras internas, tablado de forro, caixotaria, taipa, etc. Sua raiz, muito aromática, tem
aplicação medicinal em várias regiões do Brasil. Entretanto, não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros. Assim, V.
laurifolia foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) a ﬁm de se ampliar o conhecimento disponível e
garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 13(2): 96. 1875. Popularmente conhecida por agrião-cedro,
cedro-graveto, graveto (BA), angélica-do-brejo, giudiba (ES), canela-muricy, murici, murici-rosa, paude-caxeta (RJ), carnahiba, pau-de-vinho (SP) (Barbosa, 1999). De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. "Madeira utilizada na fabricação
de dormentes, canoas, obras internas, tablado de forro, caixotaria, taipa, etc. Sua raiz, muito
aromática, tem aplicação medicinal em várias regiões do Brasil (Correa 1:454. 1926)". Trecho
extraído da tese de doutorado de Maria Célia Vianna, Vochysia Aubl. (Vochysiaceae) na Mata
Atlântica: morfologia e taxonomia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 2002.; 2 ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Reserva Natural Vale (UEC, Folli, D.A. 534 31/10/1984),
Reserva Biológica do Tinguá (UEC, Lima, H.C.; et al. 8437 03/11/2016), Parque Nacional da Tijuca (NY,
C. E. F. Araujo 6.0 21/10/1999), Estação Experimental (Horto) Ubatuba (IAC, C.Smith s/nº 15/07/1939),
Parque Nacional do Caparaó (ESA, Krieger, L. et al. CESJ 23336 17/12/1988), Reserva Biológica de Una
(REBIO) (HUEFS, Amorim, A.M. 4494 11/12/2004), Parque Nacional da Chapada Diamantina (HUEFS,
Conceição, A.A. 1223 05/03/2005); 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.: (Gustavo Hiroaki Shimizu, com. pess. 14/11/2018).
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie possui uso madeireiro (Gustavo Hiroaki Shimizu, com. pess. 14/11/2018).
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Bahia (Nascimento 631), Ceará (Löfgren 343), Espírito Santo (Pereira 3260), Goiás (Irwin
18735), Mato Grosso (Philcox 3398), Minas Gerais (Fernandes 946), Rio de Janeiro (Pereira 4441), São
Paulo (Kuhlmann 3832).
AOO: 468km²
EOO: 1651610.36km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: deciduifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 7-30 m de altura, ocorrendo no Cerrado e na Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020
em construção, 2018).

468

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). Além de ser considerado o
celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm
sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et
al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et al., 2009;
Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-de-açúcar
no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et
al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do
mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás
e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
ﬂoresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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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: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional do Caparaó (Krieger s.n.), Parque Estadual do Rio Preto
(Martinelli 18898), Parque Nacional Sempre Vivas (Martinelli 19678), Parque Nacional Serra do Cipó
(Duarte 5705), Parque Estadual Serra Nova (Rocha 459), Parque Nacional de Itatiaia (Braga 4535),
Parque Nacional da Tijuca (Araujo 6).
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), da ﬂora ameaçada de
extinção da região de Grão Mogol-Francisco Sá (Pougy et al., 2015), e da ﬂora endêmica ameaçada de
extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
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
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ameaçada de extinção da Bacia do Alto Tocantins (em elaboração).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: root
Proveniência: natural
Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Vochysia maxima Ducke
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Lucas Moraes
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 60 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por cedrorana, quaruba ou quaruba-ﬁssurada, foi coletada em Floresta de
Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Amapá e Pará. Apresenta distribuição ampla,
EOO=241250 km² e constante frequência em herbários e presença conﬁrmada em Unidades de
Conservação de usos sustentável e áreas onde ainda predominam na paisagem consideráveis
extensões de ecossistemas ﬂorestais em estado primitivo de conservação. Considerada muito
frequente em algumas localidades de ocorrência, inclusive em áreas desmatadas, a espécie é
frequentemente utilizada na construção civil e naval e carpintaria em geral (Madeireira São Paulo,
2016). Apesar disso, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos pelos usos descritos. Assim, a espécie foi considerada como Menor
Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e
números populacionais) e conservação (Plano de Manejo) a ﬁm de se garantir sua perpetuação na
natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 1932, Ser. II. iv. 739. Popularmente conhecida por
cedrorana na região de Belterra (Pará), ou como quaruba (PA) ou quaruba-ﬁssurada nas regiões de
Tinguelim (PA) e Almeirim (Amapá).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Espécie utilizada em sistema silviculturais, em áreas ﬂorestais manejadas, possuindo
madeira comerciálizável (Yared et al., 2000).

Reference:
Yared, J.A.G., Couto, L., Leite, H.G., 2000. Diversidade de espécies em ﬂorestas secundária e primária,
sob efeito de diferentes sistemas silviculturais, na Amazônia Oriental. Rev. Árvore 24, 83–90.
População:
Considerada muito frequente em localidade do município de Oiapoque (Sampaio 5857). Em localidade
de Alter do Chão (Santarém-PA), foi registrada população com pelo menos 15 indivíduos em áreas
parcialmente desmatadas de mata de terra ﬁrme (Gonçalves 665).
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: AMAPÁ, município de Almeirim (Moore 30), Oiapoque (Pires e Silva 1902); PARÁ, município
de Belterra (Black 47193), Santarém (Marinho 955),Breu Branco (Ducke s.n; MG 15595), Tinguelim
(Silva 2880), Marabé (Silva et al., 1621). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre no
estado do Amapá.

Ecologia:
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Campinarana Florestada
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores grandes de até 60 m de altura (Moore 30), ocorrendo nos domínios da Amazônia
(Sobral, 2010). Ocorre especiﬁcamente em ﬂoresta de terra ﬁrme (Silva 2880).
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: 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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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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
locality
Detalhes: No município de Oiapoque (Amapá), estudo mostrou que durante o período de 23 anos as
maiores mudanças do uso da terra foram impulsionadas pela pecuária e a agricultura, forças
indutoras do desmatamento mais comuns encontradas em toda a Amazônia Legal (Gallardo, 2014).
O município de Breu Branco (PA), com 394.190 ha, contém cerca de 46% de sua área convertida em
pastagens (Lapig, 2018).
O município de Marabá com 1512796 ha tem 43% de seu território (649702 ha) convertidos em
pastagem (Lapig, 2018).
Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
Declínio:
occurrence
occupancy
locality
Detalhes: A Usina Hidroelétrica de Tucuruí 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 nos territórios dos municípios de Tucuruí, Jacundá, Nova
Ipixuna e Breu Branco (onde a espécie foi coletada no ano de 1915). 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 e
Gomes, 2002). Atualmente, o município de Breu Branco
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: A espécie ocorre próximo a estrada de Ferro Alcabaça (PA) e à BR-163. A ﬂoresta
amazônica brasileira permaneceu completamente intacta até o início da era “moderna” do
desmatamento, com a inauguração em 1970 da rodovia Transamazônica (Borges e Ferreira 2011). A
abertura e pavimentação de rodovias como, por exemplo, a BR-163 (Cuiabá-Santarém), BR-319
(Manaus-Porto Velho) e BR-230 (Transamazônica) em função de programas de infra-estrutura
realizados pelo governo federal trouxe impactos ambientais extremos pela facilitação de acesso a
áreas não perturbadas de ﬂoresta na Amazônia (Borges e Ferreira 2011).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: A espécie foi coletada em 1983, sobre uma mina de manganes, no município de
Paraopebas. O município de Paraopebas está assentado na Serra dos Carajás, maior província mineral
do país, historicamente sofre grandes impactos sociais e ambientais da atividade (Pacheco e Palheta
da Silva, 2013; Trindade et al., 2014).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na FLORESTA NACIONAL DE TAPAJÓS (PI) e RESERVA FLORESTAL CURUÁ-UNA
(US)
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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VOCHYSIACEAE
Vochysia oblongifolia Warm.
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Lucas Moraes
Data:10-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m , endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Foi coletada em Floresta Ciliar ou de Galeria associada a Mata Atlântica situada acima do rio São
Francisco, na Paraíba e em Pernambuco, no Centro de Endemismo Pernambuco - CEP. Apresenta
distribuição restrita, EOO=1194 km², AOO=16 km², quatro situações de ameaça e ocorrência em
ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal severamente fragmentada. Sabe-se que atualmente restem menos de 6% da
cobertura original do CEP, a maior parte situada em áreas pertencentes à usinas de açúcar e álcool
(Tabarelli e Roda, 2005). Tal situação decorre de um histórico de degradação iniciado com o ciclo
econômico de exploração do pau-brasil e posteriormente, com a substituição das ﬂorestas por
plantações de cana-de-açúcar (Coimbra Filho e Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al.,
2005). A ﬂoresta remanescente está hoje representada por pequenos fragmentos ﬂorestais imersos
em densa matriz agrícola e urbana (Ranta et al., 1998; Silva e Tabarelli, 2000). Em comparação com
outros setores da Mata Atlântica, o CEP é o que tem sido mais severamente impactado por seres
humanos, além de ser o menos conhecido e protegido (Coimbra-Filho e Camara, 1996). Assim,
considera-se V. oblongifolia Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e
qualidade e extensão de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e
tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação, garantia de efetividade de UC) urgentes a
ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Flora Brasiliensis 13(2): 84. 1875.
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 PARAÍBA, município Cruz do Espírito Santo (Andrade-Lima 68-5470); PERNAMBUCO,
municípios Ipojuca (Tavares 61), Recife (Ducke s.n.) e São Lourenço da Mata (Paula s.n.).
AOO: 16km²
EOO: 1194km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore de 20 m de altura (Tavares 61) que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ciliar ou
Galeria (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar ﬂoresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
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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: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Cruz do Espírito Santo (PB) com 19110 ha tem 33,49% de seu território
(6400 ha) convertidos em agricultura de cana-de-açúcar (Lapig, 2018), e só 14,22% (2782 ha) de
Mata Atlântica (Aqui Tem Mata, 2018). O município de Ipojuca (PE) com 52661 ha tem 16,13% de seu
território (8492 ha) convertidos em agricultura de cana-de-açúcar (Lapig, 2018), e só 9,96% (5248 ha)
de Mata Atlântica (Aqui Tem Mata, 2018). O município de São Lourenço da Mata (PE) com 26210 ha
tem 15,26% de seu território (4000 ha) convertidos em agricultura de cana-de-açúcar (Lapig, 2018), e
só 12,48% (3270 ha) de Mata Atlântica (Aqui Tem Mata, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no PARQUE NATURAL MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO VASCONCELOS SOBRINHO
(PI).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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VOCHYSIACEAE
Vochysia pachyantha Ducke
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). É
conhecida por somente duas coletas, incluindo o material-tipo, e desde sua última documentação na
natureza, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de V. pachyantha. 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: Arq. Inst. Biol. Veg. 4(1): 36. 1938.

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: AMAZONAS, município de São Gabriel da Cachoeira (Ducke 34653), Santa Isabel do Rio
Negro (Silva & Brazão 60963).
AOO: 8km²
EOO: 0km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore até 25 m de altura (Silva & Brazão 60963). Ocorre nos domìnios da Floresta
Amazônica, em mata de terra ﬁrme (Staﬂeu 1948).
Ameaças:
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: 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
militares, seis reservas indígenas, incluindo uma missão salesiana e está sofrendo invasões muito
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sérias por parte de garimpeiros (especialmente ao longo Rio Cauaburí) (Rylands; Pinto, 1998).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: needed
Não há registro de ocorrência da espécie em unidade de conservação.
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VOCHYSIACEAE
Vochysia parviﬂora Spruce ex Warm.
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada em
Floresta de Igapó associada a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de Santa Isabel do Rio
Negro e São Gabriel da Cachoeira. É conhecida por somente duas coletas, incluindo o material-tipo, e
desde sua última documentação na natureza, pouco se avançou em relação ao estado de
conhecimento de V. parviﬂora. 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: Flora Brasiliensis 13(2): 75, pl. 14. 1875.
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, municípios Santa Isabel do Rio Negro (Spruce 1974) e São Gabriel da
Cachoeira (Alencar 1865).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Resume: Árvore que ocorre na Amazônia, na Floresta de Igapó (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de ﬂoresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present

487

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

VOCHYSIACEAE
Vochysia rectiﬂora Warm.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marcio Verdi
Data:28-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ciliar e/ou de Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombróﬁla
(Floresta Pluvial) e Cerrado (lato sensu) associados a Mata Atlântica e ao Cerrado nos estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Apresenta distribuição ampla, EOO=69156 km²,
ocorrência em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e domínios ﬁtogeográﬁcos, constante presença em herbários
e ocorrência dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Adicionalmente, a
espécie ocorre nos territórios 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). Apesar da
incidência de vetores de stress severos na Mata Atlântica nos estados de ocorrência (SOS Mata
Atlântica e INPE, 2018; Lapig, 2018), não existem dados sobre tendências populacionais que atestem
para potenciais reduções no número de indivíduos. Assim, a espécie foi considerada como Menor
Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e
números populacionais) e conservação (Plano de Manejo) a ﬁm de se garantir sua perpetuação na
natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 13(2): 96. 1875. Popularmente conhecida por murici no Espírito
Santo (Boudet Fernandes 2063).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: MINAS GERAIS, município de Caratinga (Lopes 579), Rio Preto (Salimena et al 1167),
Jaboticatubas (s/coletor; OU 21972), Lima Duarte (Forzza 4451), Viçosa (Kuhlmann 1219), Fervedouro
(Leoni 2339); RIO DE JANEIRO, município de Nova Friburgo (Kurtz s/n; RB 458668), Petrópolis (Glaziou
10734), Rio de Janeiro (Duarte 135), Teresópolis (Oliveira 1932), Sapucaia (Uller 606), Cantagalo
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(Glaziou 8671); ESPÍRITO SANTO, município de Santa Maria de Jetibá (Lorencini et al. 125), Santa
Teresa (Kohlmann et al 725), Muqui (Fontana et al. 3139). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie
não ocorre no estado do Espírito Santo

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
2.2 Moist Savana
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Fitoﬁsionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla Densa Montana
Savana
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvores até 30 m de altura (Forzza 4451), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica e
Cerrado (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). A espécie foi coletada em ﬂoresta nebular
(Lorencini et al 125), em Floresta Estacional Semidecidual (Uller 606), Floresta Ombróﬁla Densa
Montana (Oliveira 1932) e em Cerrado (s/coletor; OU 21972)
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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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: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
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 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: O município de Santa Teresa com 68315 ha tem 12,3% de seu território (8449 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018a).
O município de Rio Preto (MG), com cerca de 34.814 ha, contém 39,92% de sua área convertida em
pastagens (Lapig, 2018b).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
occurrence
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 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: A espécie ocorre na região do Corcovado. Segundo o Plano de Manejo do PARNA Tijuca,
foram apontadas as seguintes ameaças: presença de lixo nas trilhas, rios e encostas; prática ilegal de
rituais religiosos; abertura de trilhas irregulares; obstrução de canais de drenagem. E foram
apontados como principais atividades conﬂitantes: extratitivismo de plantas; caça; introdução de
espécies exóticas; instalação de empreendimentos de telecomunicação, rede de energia elétrica,
estradas e captação de água (MMA, 2008).
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Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI (PI), PARQUE MUNICIPAL DESÃO
LOURENÇO (PI), ESTAÇÃO BIOLÓGICA SANTA LÚCIA (PI), ESTAÇÃO BIOLÓGICA DE CARATINGA (PI),
PARQUE NACIONAL SERRA DO CIPÓ (PI), PARQUE NACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS (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
ameaçada de extinção da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015).
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:

VOCHYSIACEAE
Vochysia revoluta Ducke
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:28-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de 12 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 Manaus. É
conhecida por somente quatro coletas, incluindo o material-tipo, e desde sua última documentação
na natureza, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de V. revoluta. 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: Arquivos do Instituto de Biologia Vegetal 2: 51. 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 Manaus (Ducke 24155).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Resume: Árvore de 12 m de altura (Nascimento 610) que habita a Amazônia, na Floresta de Igapó
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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 20022004 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: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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)
Ações de Conservação:
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Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TARUMA/PONTA NEGRA (US)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

VOCHYSIACEAE
Vochysia rufescens W.A. Rodrigues
Risco de extinção: VUD2
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:28-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla e Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia no estado do
Amazonas, município de Manaus. Apresenta distribuição restrita, população restrita à ﬁtoﬁsionomias
ﬂorestais cada vez mais fragmentadas e AOO=16 km². 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; IBGE, 2005), vulnerabiliza as restritas subpopulações de V. rufescens,
particularmente a localizada dentro dos limites da Reserva Florestal A. Ducke. 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). Considerando-se o exposto, portanto, V. rufescens foi considerada
Vulnerável (VU) neste momento, pela sua distribuição restrita, AOO=16 km² e ameaças incidentes
descritas que podem acentuar seu risco de extinção no futuro próximo. Recomenda-se ações de
pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) a ﬁm de
evitar sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Acta Amazonica 1(2): 33. 1971
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do AMAZONAS, municípios de Manaus (Freitas 534), Rio Preto da Eva (Rodrigues 8687).
AOO: 16km²
EOO: 446km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 20 m de altura (Rodrigues 8687), que habita a Amazônia, na Floresta
Ombróﬁla e na Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Jan to Fev
fruiting Mar to Mar
Resume: Foi coletada em ﬂor nos meses de janeiro (Freitas 534), fevereiro (Rodrigues 8687); com
frutos em março (Assunção 818)
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,
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2005). Nos últimos dez anos, Manaus, foi dentre os municípios mais populosos do Brasil, o que
apresentou a maior taxa média geométrica de crescimento anual (Nogueira et al., 2007)
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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). 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)
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Assunção 818)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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VOCHYSIACEAE
Vochysia schwackeana Warm.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:28-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida como canela-santa e muricy, foi coletada em Floresta Ombróﬁla e Floresta
Estacional associada a Mata Atlântica nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Apresenta distribuição ampla, EOO=62300 km², constante frequência em herbários e presença
conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral. Apesar da incidência de vetores de
stress severos na Mata Atlântica nos estados de ocorrência (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; lAPIG,
2018), não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no
número de indivíduos. Assim, a espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste
momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) e
conservação (Plano de Manejo) a ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Vidensk. Meddel. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn (1889) 877 [Symb. Fl.
Bras. centr. xxxii.26].; Bull. Soc. Bot. France 52(Mém. 3[a]): 33, nomen. 1905
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 Itambé do Mato Dentro (Santos 513), Jaboticatubas (Santos
239), Juiz de Fora (Gomes 2783), Viçosa (Ladeira s.n.); RIO DE JANEIRO, município de Itatiaia (Brade
15097), Petrópolis (Badini s.n.), Resende (Barbosa 268), Rio de Janeiro (Mattos 91), Teresópolis (Thier
241); SÃO PAULO, municípios de São José do Barreiro (Seraﬁm 241), São José dos Campos (Silva
1366)
AOO: 64km²
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EOO: 62300km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 30 m de altura (Mattos 91), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombróﬁla (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)
Ameaças:
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: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar ﬂoresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).
Ameaça: 2.3 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, de 38.034 ha, apresenta cerca de 28% (10.390 ha)
de seu território convertido em pastagens (Lapig, 2018). O município de Jaboticatubas apresenta em
seu território (111497 ha), 23,5% (26288 ha) ocupados por 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 Juiz de Fora apresenta em seu território (143566 ha), 43% (62412 ha)
ocupados por 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 Resende com 109435
ha tem 38,9% de seu território (42593 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018). O município de
São José do Barreiro com 57068 ha tem 18,5% de seu território (10566 ha) convertidos em pastagens
(Lapig, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Parque Nacional da Serra do Cipó (Santos 239); APA do Parque Nacional da Serra do Cipó (Santos
513); Parque Nacional do Itatiaia (Braga 4535); Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Goeldi s.n.);
Reserva Florestal da Boa Vista - SP (Silva 1366).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
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Detalhes:
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