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

Achariaceae Kuhlmanniodendron macrocarpum Groppo, Favaretto & Fiaschi 4 
 Lindackeria paraensis Kuhlm. 7 

   

Anacardiaceae Anacardium microsepalum Loes. 14 

 Apterokarpos gardneri (Engl.) Rizzini 20 

 Astronium glaziovii Mattick 24 

 Astronium nelson-rosae Santin 28 

 Spondias admirabilis J.D. Mitch. & Daly 33 

 Spondias expeditionaria J.D. Mitch. & Daly 37 

   

Annonaceae Annona acutiflora Mart. 43 

 Annona annonoides (R.E.Fr.) Maas & Westra 46 

 Annona dolabripetala Raddi 52 

 Annona gardneri R.E.Fr. 57 

 Annona neosericea H.Rainer 63 

 Annona salzmannii A.DC. 67 

 Annona sylvatica A.St.-Hil. 72 

 Bocageopsis pleiosperma Maas 78 

 Diclinanona matogrossensis Maas 82 

 Duckeanthus grandiflorus R.E.Fr. 89 

 Duguetia bahiensis Maas 95 

 Duguetia chrysocarpa Maas 99 

 Duguetia dicholepidota Mart. 104 

 Duguetia gardneriana Mart. 107 

 Duguetia longicuspis Benth. 112 

 Duguetia manausensis Maas & Boon 119 

 Duguetia megalocarpa Maas 126 

 Duguetia riedeliana R.E.Fr. 134 

 Duguetia sessilis (Vell.) Maas 139 

 Ephedranthus dimerus J.C. Lopes, Chatrou & Mello-Silva 144 

 Guatteria candolleana Schltdl. 148 

 Guatteria cryandra Erkens & Maas 152 

 Guatteria duckeana R.E.Fr. 159 

 Guatteria emarginata Lobão, Maas & Mello-Silva 166 

 Guatteria ferruginea A.St.-Hil. 169 

 Guatteria friesiana (W.A.Rodrigues) Erkens & Maas 174 

 Guatteria hispida (R.E.Fr.) Erkens & Maas 181 

 Guatteria latifolia R.E.Fr. 190 

 Guatteria macropus Mart. 193 

 Guatteria oligocarpa Mart. 198 

 Guatteria pogonopus Mart. 203 

 Guatteria rigida R.E.Fr. 207 

 Guatteria stenocarpa Lobão, Maas & Mello-Silva 211 
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 Hornschuchia citriodora D.M.Johnson 215 

 Malmea manausensis Maas & Miralha 219 

 Oxandra martiana (Schltdl.) R.E.Fr. 224 

 Oxandra unibracteata J.C.Lopes, Junikka & Mello-Silva 227 

 Porcelia macrocarpa (Warm.) R.E.Fr. 233 

 Pseudoxandra bahiensis Maas 237 

 Pseudoxandra duckei Maas 241 

 Pseudoxandra obscurinervis Maas 245 

 Pseudoxandra rionegrensis Maas 251 

 Pseudoxandra spiritus-sancti Maas 254 

 Trigynaea flagelliflora Lobão 258 

 Unonopsis aurantiaca Maas & Westra 261 

 Unonopsis bahiensis Maas & Orava 266 

 Unonopsis bauxitae Maas et al. 270 

 Unonopsis duckei R.E.Fr. 273 

 Unonopsis renati Maas & Westra 279 

 Unonopsis sanctae-teresae Maas & Westra 284 

 Xylopia decorticans D.M.Johnson & Lobão 288 

 Xylopia involucrata M.C.Dias & Kinoshita 292 

 Xylopia langsdorfiana A.St.-Hil. & Tul. 297 

 Xylopia ochrantha Mart. 302 

   

Apocynaceae Ambelania duckei Markgr. 314 

 Aspidosperma carapanauba Pichon 321 

 Aspidosperma inundatum Ducke 328 

 Malouetia amplexicaulis Spruce ex Müll.Arg. 335 

 Malouetia gracillima Woodson 341 

 Molongum zschokkeiforme (Markgr.) Pichon 348 

 Parahancornia amara (Markgr.) Monach. 354 

 Rauvolfia pentaphylla Huber ex Ducke 360 

 Spongiosperma longilobum (Markgr.) Zarucchi 365 

   

Aquifoliaceae Ilex petiolaris Benth. 374 

   

Araliaceae Aralia bahiana J. Wen 380 

 Schefflera plurifolia Fiaschi & Frodin 384 

 Schefflera prancei Fiaschi & G.M. Plunkett 388 

 Schefflera pubicarpa Fiaschi & G.M. Plunkett 391 

 Schefflera umbrosa Frodin & Fiaschi 394 

 Schefflera villosissima Fiaschi & Pirani 398 

   

Asteraceae Anteremanthus piranii Roque & F.A. Santana 404 

 Critoniopsis quinqueflora (Less.) H.Rob. 408 

 Dendrophorbium glaziovii (Baker) C.Jeffrey 412 

 Eremanthus arboreus (Gardner) MacLeish 417 

 Eremanthus auriculatus MacLeish & H.Schumach. 422 

 Eremanthus brasiliensis (Gardner) MacLeish 428 

 Eremanthus brevifolius Loeuille 433 



 Eremanthus cinctus Baker 437 

 Eremanthus elaeagnus (Mart. ex DC.) Sch.Bip. 444 

 Eremanthus glomerulatus Less. 448 

 Eremanthus goyazensis (Gardner) Sch.Bip. 454 

 Eremanthus uniflorus MacLeish & H.Schumach. 458 

 Eremanthus veadeiroensis H.Rob. 465 

 Gorceixia decurrens Baker 472 

 Paralychnophora glaziouana Loeuille 478 

 Piptocarpha regnellii (Sch.Bip.) Cabrera 484 

 



ACHARIACEAE

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)
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Kuhlmanniodendron macrocarpum Groppo, Favaretto &
Fiaschi

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León; Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:30-07-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  25  m,  endêmica  do  Brasil,  ocorre  exclusivamente  em  Florestas
Estacionais Semideciduais associadas a Mata Atlântica no estado da Bahia; é conhecida popularmente
como  fruto-de-paca  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).Possui  ocorrência  confirmada  nos
municípios baianos de Almadina, Guandú e Itagibá, que apresentam, respectivamente, 37%, 15,5% e
48% de suas áreas totais convertidas em pastagens (Lapig, 2018). As extensas plantações de cacau
(através do estabelecimento de cabrucas) que outrora dominavam a paisagem local, sucumbiram
diante da crise ocasionada pela vassoura-de-bruxa, e abriram espaço para o estabelecimento de
novas  formas  produtivas,  impulsionadas  pelo  crescimento  da  pecuária  na  região.  Em  Itagibá,
estabeleceu-se uma das maiores minas de níquel (Matos, 2009) do país, propulsora do processo de
degradação e conversão de áreas naturais para a construção de infraestrutura e escoamento da
produção. Com EOO=923 km², AOO=28 km² e sujeita a 3 situações de ameaça suspeita-se que a
espécie venha sofrendo declínio contínuo de EOO, AOO e extensão/qualidade do habitat.  Até a
presente data, o táxon não havia sido documentado em Unidades de Conservação, demandando
portanto o planejamento de ações de conservação que visem garantir a perpetuação dessa espécie
em seu habitat natural.



Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em : Syst. Bot. 38(1): 167. 2013

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), ocorrendo no estado
da Bahia, municípios de: Almadina (Jardim 5187), Guandú (Santos 1182), e Itagibá (Ramos 194).
AOO: 28km²
EOO: 922km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores com até 25 m, na Mata Atlântica, em Floresta Estacional Semidecidual (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Fenologia:
flowering Mar to Mar
flowering Sep to Oct
fruiting Mar to Mar
fruiting May to Jun
Resume: Encontrada com flores nos meses de: março (Fiaschi 2734), setembro (Jardim 1117) e
outubro (Santos 1182); com frutos em março (Ramos 104), maio (Ramos 194) e junho (Guedes s.n.).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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Detalhes: Os municípios de ocorrência da espécie, Almadina, Guandú e Itagibá têm de suas áreas,
37%, 15,5% e 48% respectivamente, utilizadas como pastagem (LAPIG, 2018)

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O Projeto Santa Rita está localizado no sul da Bahia no município de Itagibá, região que foi
grande produtora de cacau. Esta região sofreu severamente os impactos sociais e econômicos com a
grande queda da produção de cacau, agravada com a praga da vassoura de bruxa, que reduziu
drasticamente as plantações de cacau no sul do Estado da Bahia. O Projeto desenvolvido pela
Mirabela já recebeu a licença de operação e deverá começar a produzir em novembro de 2009. A
estimativa é que sejam produzidas 4,6 milhões toneladas de minério por ano, inicialmente, o que
compreende uma produção de cerca de 150 mil toneladas de concentrado/ano, com 13% de níquel. A
metade da produção anual de concentrado será transportada por 140 km via rodovias (BR-330 e
BR-101) até o porto de Ilhéus e daí será exportada para a Finlândia, sendo que a outra metade será
retirada na mina pela Votorantin e transportada para Fortaleza de Minas, no Estado de Minas Gerais.
Com uma extensão de 2 quilômetros e uma profundidade aproximada de 500 metros, a mina tem
uma vida útil inicial prevista para 20 anos. Contudo, com as novas pesquisas, ela poderá chegar a 40
anos. A primeira carga de níquel exportada pelo Porto de Ilhéus está avaliada em R$ 15 milhões e é
composta por 5 mil toneladas do produto. A carga teve como destino final a empresa russa Norilks,
que está sediada na Finlândia. O níquel deve ser exportado pelo Porto de Ilhéus a cada 30 ou 60 dias.
Ele é usado na fabricação de diversos produtos. Quase 65% do produto é empregado na fabricação
de aço inoxidável. O objetivo da empresa de mineração é exportar cerca de 60 mil toneladas de
níquel pelo Porto de Ilhéus a partir do próximo ano (Matos, 2009)

ACHARIACEAE

Lindackeria paraensis Kuhlm.

Risco de extinção: NT

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

Justificativa:  Árvore  endêmica  do  Brasil,  popularmente  conhecida  como  farinha-seca  (De  Paula,
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2005)  e  canela-de-velha  (Marquete  et  al.,  2015).  Ocorre  principalmente  em  Floresta  Ombrófila  nos
estados  do  Pará,  Maranhão  (Marquete  et  al.,  2015)  e  Amapá  (município  de  Mazagão).  Possui
EOO=265208  km²  e  está  sujeita  a  12  situações  de  ameaça,  considerando-se  o  histórico  de
degradação ambiental, pressões existentes e atual estado de conservação dos municípios em que foi
registrada.  Apesar  de parte  de sua população encontrar-se severamente fragmentada e muitos
municípios de ocorrência sobreporem-se ao Arco do Desmatamento (fronteira entre os estados do
Pará e Maranhão e região leste da Amazônia) que apresenta os maiores índices de desmatamento de
todo o bioma (LAPIG, 2018; PRODES/ INPE, 2018), a população apresenta ampla distribuição, há
amostragem  em  áreas  naturais  e  Unidades  de  Conservação  da  região.  Sabe-se  que  a  região
amazônica representa carência de pesquisas e botânicas (ter Steege et al., 2013/ BFG, 2015). Este
conjunto de informações posicionam a espécie como Quase Ameaçada (NT), uma vez que, em futuro
próximo, caso o cenário de degradação se mantenha constante ou se amplie, a espécie pode vir a ser
enquadrada em alguma categoria de ameaça. Recomenda-se, portanto, estudos mais detalhados em
relação a  distribuição total  da espécie  no Brasil,  além de dados populacionais  específicos,  uma vez
que existe suspeita de pressão seletiva de retirada dos estoques naturais ante o uso potencial de seu
lenho para produção de carvão vegetal (De Paula, 2005).

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Mem. Inst. Oswaldo Cruz 21: 392 (1928). É popularmente conhecida
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como farinha-seca, no Pará (De Paula, 2005), e canela-de-velha (J.M.Pires 51862).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Segundo estudos conduzidos por De Paula (2005), a madeira de L. paraensis, juntamente
com outras 7 espécies lenhosas de Cerrado, são auspiciosas para a produção de carvão e lenha; o
mesmo autor ressalta que a utilização efetiva só seria viável, dos pontos de vista econômico/
ecológico, se incluídas na formação de grandes maciços florestais heterogêneos sob planos de
manejo ecológico de rendimento sustentável, a fim de evitar o extrativismo em alta escala para fins
energéticos, o que poderia comprometer os estoques naturais desse recurso florestal.

Reference:
de Paula, J.E., 2005. Caracterização anatômica da madeira de espécies nativas do cerrado, visando
sua utilização na produção de energia. Cerne, 11(1). 90-100.

População:
Apesar da carência de dados populacionais por toda a distribuição da espécie, em estudo
fitossociológico realizado em fragmento florestal primário no município de Tabaporã (MT), evidenciou-
se baixa densidade absoluta de indivíduos de L. paraensis (0,0007 ind/ ha) (Góis, 2015).

Reference:
Góis, O.C.R., 2015. Levantamento de espécies de valor comercial numa área sob regime de manejo
florestal no município de Tabaporã, MT. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em
Gestão Florestal - Departamento de Economia Rural e Extensão, Setor de Ciências Agrárias,
Universidade Federal do Paraná - UFP.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados de: AMAPÁ, município de Marzagão (Mori 15871); PARÁ, municípios de Acará (Silva 536),
Alenquer (Strudwick 4495), Almeirim (Ducke s.n.), Altamira (Salomão 1143), Belém (Ducke 620),
Belterra (Albuquerque 9), Bragança (Equipe do Mus. Par. 9755), Magalhães-Barata (Lobato 250),
Marapanim (Egler 1397), Monte Alegre (Andrade-Lima 1368), Peixe-Boi (Salomão 701), Salvaterra
(Bastos 73), Santarém (Santos 578), Tomé-Açu (Nascimento 339), Tucuruí (Lisboa 1546).
AOO: 96km²
EOO: 265208km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Pequena árvore de 5-6 m, de flores cheirosas (Ducke 7762), podendo chegar a 20 m (Mori
15871), na Floresta Ombrófila da Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Jan
flowering May to May
flowering Aug to Aug
flowering Oct to Dec
fruiting Mar to Apr
fruiting Aug to Aug
fruiting Nov to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de:Janeiro (Santos 578), maio (Mansano 603),
agosto (Murça-Pires 146), outubro (Ducke 7762), novembro (Silva 1446), dezembro (Maciel 270); e
em fruto nos meses de: março (Bastos 73), abril (Rosa 1752), Agosto (Strudwick 4495), novembro
(Lisboa 1546), e dezembro (Maciel 270).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade: 1
Período:
past
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present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A região leste da Amazônia, principalmente os municípios de fronteira entre os estados do
Pará e Maranhão (área incluída no conhecido Arco do Desmatamento), e que correspondem a área
principal de distribuição do táxon, representa a região com os maiores índices de desmatamento de
todo o bioma (PRODES/ INPE, 2018).

Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: A espécie foi documentada nos seguintes municípios, sujeitos principalmente aos vetores
de pressão oriundos de atividades agroindustriais, princialmente pecuária e estabelecimento de
monoculturas, que acarretam majoritariamente em desmatamento das áreas florestais, vegetação de
ocorrência da espécie em questão:

- Bragança (PA): O município perdeu cerca de 6% de sua cobertura florestal original entre 2012 e
2016 em área que sofre com a carência de Unidades de Conservação de proteção integral (LAPIG,
2018), principalmente para atividades agropecuárias;
- Belterra (PA): o município, apesar de possuir parte da Reserva Extrativista Tapajós-Arapuins inserida
dentro de seu território, perdeu cerca de 22% de seu território outrora florestado para o
desmatamento; o município possui ainda cerca de 30% de seu território recoberto por lavouras de
soja (LAPIG, 2018);
- Altamira (PA): Apesar de contar com cerca de 22.8% de seu território protegido por Unidades de
Conservação de proteção integral (LAPIG, 2018), incluindo a FLONA de Altamira e a Estação Ecológica
(ESEC) das Terras do Meio, uma das áreas mais extensas e praticamente intactas da Amazônia
Oriental, o maior município do Brasil sofre severamente com o desmatamento (legal e ilegal), uma
vez que apresenta as maiores taxas de incremento de desmatamento dentre todos os estados que
compõe a Amazônia Legal (PRODES/ INPE, 2018), inclusive dentro das duas áreas protegidas
supracitadas;
- Almeirim (PA): Situado na Calha Norte, o município conta com extensa rede de áreas protegidas
(cerca de 15% do território) e aparentemente pouca atividade agropecuária (LAPIG, 2018), além de
estar na 33a posição dentre os municípios da Amazônia Legal Brasileira em taxas de incremento de
desmatamento (PRODES/ INPE, 2018);
- Peixe-Boi: o município em questão não possui áreas protegidas legalmente dentro de seus limites,
apesar de quase metade de seu território (27.242 ha) serem enquadradas dentro dos critérios de
Reserva Legal. Apesar da baixa taxa de desmatamento verificadas nos últimos anos (PRODES/ INPE,
2018), o município conta com menos que 40% de seu território ainda recoberto por vegetação nativa
(LAPIG, 2018);
- Salvaterra (PA): localizado na Ilha de Marajó, o município apresenta baixa taxa de incremento de
desmatamento verificado e grandes extensões de áreas protegidas de diversas categorias (LAPIG,
2018; PRODES/ INPE, 2018); a criação de búfalos representa atividade de alto impacto em grande
parte da ilha, particularmente nas áreas alagadas; a Ilha de Marajó concentra 50% das quase 500k
cabeças de búfalos no estado do Pará (Barbosa, 2005).
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- Soure (PA): localizado na Ilha de Marajó, o município apresenta baixa taxa de incremento de
desmatamento verificado e grandes extensões de áreas protegidas de diversas categorias (LAPIG,
2018; PRODES/ INPE, 2018);
- Tucuruí (PA): o município encontra-se lado a lado a região de expansão do Arco do Desmatamento;
apesar de possuir cerca de 50.000 km2 de Unidades de Conservação de diferentes graus de proteção,
apresenta grandes taxas de desmatamento, com remanescentes de vegetação nativa estimado em
menos da metade do tamanho original (LAPIG, 2018).
- Alenquer (PA): também situado na Calha Norte do Amazonas no estado do Pará, apresenta mais de
80% de sua cobertura florestal original (LAPIG, 2018);
- Santarém (PA): apresenta cerca de 68% de sua cobertura florestal original (LAPIG, 2018);
- Marapanim (PA): apresenta cerca de 62% de sua cobertura florestal original (LAPIG, 2018) e
pequena perda de área florestada anualmente (PRODES/ INPE, 2018);
- Acará (PA): apresenta cerca de 72% de vegetação nativa remanescente (LAPÍG, 2018) apesar da
verificada redução recente de áreas florestadas oriundas do desmatamento, legal e ilegal, para
retirada de madeira/ lenha, criação de gado e monoculturas de milho (PRODES/ INPE, 2018).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Apesar de situado na Calha Norte do Amazonas no estado do Amapá, o município de
Marzagão perdeu cerca de 4% de sua cobertura florestal original entre 2012 e 2016; ainda conta com
extensas áreas de floresta, mas o estabelecimento de malha rodoviária em futuro próximo pode
vulnerabilizar os remanescentes (LAPIG, 2018);

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: O município de Tucuruí (PA) abriga a Usina Hidroelétrica de Tucuruí, que inundou grande
extensão territorial e vastas áreas de florestas, além de promover indiretamente o desenrolar de
diversos conflitos sócio-ambientais; cerca de 2.430 km², foram parcialmente inundados territórios dos
municípios de Tucuruí, Jacundá, Nova Ipixuna e Breu Branco. Na área territorial desses municípios
submergiram cerca de 13 povoados ribeirinhos e a cidade de Jacundá, induzindo ao deslocamento
compulsório de cerca de 30 mil habitantes das margens do rio Tocantins (Rocha, 2002).

Ações de Conservação:
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Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi documentada nas seguintes áreas protegidas de diferentes esferas políticas e níveis de
proteção: Campo Experimental da Embrapa (AP - Mori, S.A. 16344), Área de Proteção Ambiental (APA)
de Altér do Chão (PA - U. N. Maciel, 270) e Floresta Nacional (FLONA) de Palmares (PI - L. Lima et al.
136), APA do Marajó (PA, M. de N. do C. Bastos 73).

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

Uso: 6. Other chemicals
Recurso: leaf
Proveniência:
Detalhes:
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ANACARDIACEAE

Anacardium microsepalum Loes.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:29-11-2018

Justificativa:  Árvore endêmica do Brasil  (Luz,  et  al.  2018).  Popularmente conhecida como cajuí-da-
várzea  e  cajurana,  foi  coletada  em Floresta  de  Várzea  associada  a  Amazônia  nos  estados  do
Amazonas,  Pará  e  Rondônia.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=341814  km²  e  ocorrência  em
Unidades de Conservação, incluindo muitas áreas em estado primitivo de conservação. Apesar da
incidência de vetores de stress severos na Amazônia nos estados de ocorrência (Kalamandeen, 2017;
Sonter et al., 2017; Charity et al., 2016; Fernside, 2016; Fernside, 2015; Nepstad et al., 2006), não
existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de
indivíduos.  Adcionalmente,  com exceção da utilização das castanhas por populações locais,  não
foram  descritos  usos  potenciais  ou  efetivos  para  A.  microsepalum  que  comprometam  sua
perpetuação na natureza. Assim, a espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste
momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim
de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 48: 175. 1907.
Nomes populares: cajuí-da-várzea e cajurana (Luz, 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 (Luz, et al. 2018), foi registrada no estado do AMAZONAS,
municípios Borba (Ducke s.n.), Manaus (Ule 8907), Rio Preto da Eva (Mars 3304.3477), São Gabriel da
Cachoeira (Schultes 10176) e Tabatinga (Fróes 23804).
AOO: 44km²
EOO: 341814km²
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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 Várzea
Resume: Árvore que ocorre na Amazônia, na Floresta de Várzea (Luz, et al. 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
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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:
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habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 2002-
2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
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 foi registrada em: AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TARUMA/PONTA NEGRA (US).

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

Uso: 2. Food - animal
Recurso: fruit
Proveniência: natural
Detalhes:

ANACARDIACEAE

Apterokarpos gardneri (Engl.) Rizzini

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:13-12-2018

Justificativa:  Árvore  de até  8  m,  endêmica do Brasil  (Mitchell,  2018).  Popularmente conhecida por
aroeira-mole, foi coletada em Caatinga (stricto sensu) associada a Caatinga nos estados de Alagoas,
Bahia,  Ceará,  Pernambuco  e  Piauí.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=254980  km²,  constante
presença em herbários, inclusive com coleta recente, e ocorrência confirmada dentro dos limites de
Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas onde ainda predominam na paisagem
extensões  significativas  de  ecossistemas  florestais  em  estado  prístino  de  conservação.
Adcionalmente,  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
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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 ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza
no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Leandra no. 6: 40. 1975. Popularmente conhecida por aroeira-mole, paraíba na
região Nordeste (Mitchell, 2018). De acordo com o especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso
(madeira, frutos, paisagismo, etc). R. Não; 2 - ocorre em Unidades de Conservação de Proteção
Integral. R. Sim, ocorre na PARNA Serra da Capivara, PARNA Serra das Confusões-Sobrado; 3 -
apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R. Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.
Não, ocorre na Caatinga; 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. Construção de barragem e rodovia (Mario Gomes, com. pess. 05/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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População:
Apterokarpos gardneri é uma espécie restrita ao semi-árido da região Nordeste, mais abundante na
Bahia, porém de ocorrência relativamente rara, com populações mais numerosas nos municípios de
Campo Alegre de Lourdes e Casa Nova, no norte do estado (Santos et al., 2008)

Reference:
Santos, C.C., Borba, E.L., Queiroz, L.P., 2008. A família Anacardiaceae no semi-árido do estado da
Bahia, Brasil. Sitientibus, Série Ciências Biológicas 8, 189–219.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Mitchell, 2018), com ocorrência no estado: Alagoas (Chagas-
Mota 7447), Bahia (Queiroz 6587), Ceará (Pirani 2586), Pernambuco (Carvalho-Sobrinho 2266), Piauí
(Barroso 1441).
AOO: 176km²
EOO: 254980.14km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvores de 4-8 m de altura, ocorrendo nos domínios da Caatinga (Mitchell, 2018; Santos et
al., 2008).

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: Tradicionalmente, a região Nordeste destacava-se pela produção de cana-de-açúcar
cultivada sobre a Caatinga (Kohlhepp, 2010). Apesar disso, a região não apresentava bons níveis de
produtividade devido as suas condições ambientais (Kohlhepp, 2010; Waldheim et al., 2006). A partir
de diversos incentivos governamentais, do crescente interesse na produção de biocombustíveis
(Gauder et al., 2011; Kohlhepp, 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011) e da aplicação de novas
técnicas de produção, dentre elas a irrigação e melhoramento de cultivares, o cultivo de cana-de
açúcar passou a expandir sua área de cultivo (Costa et al., 2011; Ferreira-Junior et al., 2014; Loarie et
al., 2011; Silva et al., 2012). Similarmente, a região destaca-se na produção de algodão (Borém et al.,
2003; Vidal-Neto e Freire, 2013), frutas (Vidal e Ximenes, 2016) e, nas últimas décadas, o cultivo de
soja tem expandido (Sanches et al., 2005).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A pecuária é uma das principais fontes de renda e subsistência para os habitantes da
Caatinga (Antongiovanni et al., 2018). Em geral, bovinos, caprinos e ovinos são criados em regime de
liberdade, tendo acesso à vegetação nativa como base de sua dieta (Marinho et al. 2016). Na
Caatinga e em outras regiões semiáridas, o pastejo tem sido associado à compactação do solo,
redução na sobrevivência de plântulas e mudas, consumo de biomassa de dossel, alteração da
riqueza e composição das plantas (Marinho et al. 2016). Além disso, a sinergia entre o efeito do gado
pastando em remanescentes semiáridos e a invasão de espécies exóticas tem sido relatada (Hobbs,
2001). A pecuária é um distúrbio crônico na Caatinga que tem efeitos negativos sobre a diversidade
de plantas (Ribeiro et al., 2015).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional Serra da Capivara, Parque Nacional Serra das Confusões-
Sobrado.

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ANACARDIACEAE

Astronium glaziovii Mattick

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:29-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  28  m,  endêmica  do  Brasil  (Luz,  et  al.  2018).  Popularmente  conhecida
como  gibatão,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  no  estado  do  Rio  de
Janeiro. Apresenta distribuição restrita, EOO= 2552 km² quatro situações de ameaça e ocorrência em
fitofisionomia  severamente  fragmentada.  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
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dos  ecossistemas  florestais  fluminenses  encontram-se  fragmentados  como  resultado  de  atividades
antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando somente cerca de 20% de remanescentes
florestais  originais  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Mesmo  com  ocorrência  confirmada  em
Unidades de Conservação de proteção integral e no território de abrangência do Plano de Ação
Nacional  para a  conservação da flora endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio  de Janeiro
(Pougy et al., 2018), o crescimento urbano acelerado da segunda maior metrópole do país (Lapig,
2018; Simões e Lino, 2003) e o aumento do desmatamento para áreas agrícolas e na intensidade na
visitação  de  turistas  (Barros,  2008;  Soares,  2008)  representam  vetores  de  stress  severos  a
perpetuação de A. glaziovii na natureza. Assim, a espécie foi considerada Em Perigo (EN) de extinção,
pela sua distribuição restrita, valor de EOO e número de situações de ameaça. Infere-se declínio
contínuo em EOO e qualidade e extensão do habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (busca por
novas localidades, tendências e números populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a
fim de se garantir a perpetuação de A. glaziovii no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11: 1007.
1934.

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

População:
Não existem dados sobre a população

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Luz, et al. 2018), foi registrada no estado do RIO DE JANEIRO,
municípios Guapimirim (Pereira 1), Niterói (Santin s.n.), Rio de Janeiro (Khulmann s.n.) e São Pedro da
Aldeia (de Lima 5548). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie também ocorre em Minas Gerais,
porém o registro foi invalidado pela especialista (Heringer 263).
AOO: 24km²
EOO: 2552km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
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 (Silva-Luz 303), heliófila (Andreata 361) que ocorre na Mata
Atlântica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) (Luz, et al. 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:

26



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).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O turismo ocorrente no interior e arredores do Parque Estadual da Serra da Tiririca é
realizado de maneira desordenada e com carência de fiscalização (Barros, 2008). O turismo é uma
atividade muito intensa em toda a área do Parque Nacional da Tijuca (Soares, 2008).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA (PI), PARQUE NACIONAL DA
TIJUCA (PI), APA DO MORRO DOS CABRITOS (US), PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL (PI), ÁREA DE
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PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DE SAPIATIBA (US), MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO
ITAGUARÉ (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS (US), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MACACU (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:

ANACARDIACEAE

Astronium nelson-rosae Santin

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:29-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  20  m,  endêmica  do  Brasil  (Luz,  et  al.  2018).  Popularmente  conhecida
como aroeira,  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
e  no  Distrito  Federal.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=134280 km²,  constante  presença  em
herbários  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  uso
sustentável. Adcionalmente, aparenta ser uma espécie frequente em áreas dentro do contexto do
Triângulo Mineiro (Sá et al., 2012). Apesar da incidência de vetores de stress severos no Cerrado e
Mata Atlântica nos estados de ocorrência (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Lapig, 2018; Strassburg
et al., 2017; Pivello, 2011; Kolbek e Alves, 2008), não existem dados sobre tendências populacionais
que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos. Não foram descritos usos potenciais
ou efetivos para A. nelson-rosae que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, a espécie
foi  considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento,  demandando ações de pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza
no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Revista Brasileira de Botánica 14(2): 103–106, f. 1–10. 1991. Nome popular:
aroeira (Luz, et al. 2018).

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

População:
Em Uberlândia (MG) foi realizado um estudo fitossociológico. Em um hectare foram contados 59
indivíduos de Astronium nelson-rosae com DAP ≥15 cm (Sá, et al. 2012).

Reference:
Sá, D., Lopes, S., do Prado Júnior, J.A., Schiavini, I., Vale, V., Oliveira, A.P., & Gusson, A.E., 2012.
Estrutura e grupos ecológicos de um fragmento de floresta estacional semidecidual no Triângulo
Mineiro, Brasil. Caminhos de Geografia, 13(44).

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Luz, et al. 2018), foi registrada no DISTRITO FEDERAL,
município Brasilia (Ramos 329); GOIÁS, município Rio Verde (Maguire 56991); MINAS GERAIS,
municípios Araguari (Araújo 864), Nova Ponte (Mota s.n.), Rio Vermelho (Souza 365), Uberlândia
(Silva-Luz 301), Varjão de Minas (Santos 24145).
AOO: 60km²
EOO: 134280km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore de 20 m de altura (Silva 777), ocorre na Mata Atlântica e no Cerrado na Floresta
Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual e no Cerrado (lato sensu) (Luz, et al. 2018).

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

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão
sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros recursos. Ainda que restem
exíguos 7,3%
de sua área original, apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção
de algumas
espécies ocorre porque existe pressão do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de
valor econômico e
também porque existe pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação
imobiliária, seja
pela centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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).
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Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O fogo apesar de estar associado a vegetação de cerrado, têm efeitos danosos sobre as
espécies quando sua origem é antrópica (Verdi et al., 2015). Os incêndios com origem antrópica
acontecem com frequência, severidade e intensidade muito maior que no passado (Pivello, 2011) e,
diferentemente daqueles deflagrados por raios, têm efeitos danosos sobre as espécies, mesmo
aquelas adaptadas ao regime de fogo (Kolbek e Alves, 2008; Mistry, 1998; Pivello, 2011; Verdi et al.,
2015). Estes incêndios têm iniciado a partir do uso do fogo na agropecuária, em períodos de festejos
locais e feriados, queda de balões ou lapsos com cigarros, por exemplo (Coutinho, 1990; Maurenza et
al., 2015; Verdi et al., 2015). Contudo, incêndio criminosos são comuns e, em geral, têm sido
realizados como uma forma de protesto em unidades de conservação como, por exemplo, o Parque
Nacional da Serra do Cipó (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: APA DA BACIA DOS RIBEIRÕES DO GAMA E CABEÇA DE VEADO (US),
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ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA
BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU (US).

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

ANACARDIACEAE

Spondias admirabilis J.D. Mitch. & Daly

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:17-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  25 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por cajá-mirim, cajá-miúdo e cajazeira,  foi  coletada em Área antrópica,
Floresta  Estacional  Semidecidual,  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  e  Vegetação  sobre
afloramentos  rochosos  associadas  a  Mata  Atlântica  no  estado  do  Rio  de  Janeiro.  Apresenta
distribuição  restrita,  EOO=3133  km²  e  ocorrência  em  fitofisionomia  severamente  fragmentada.
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  fluminenses
encontram-se  fragmentados  como  resultado  de  atividades  antrópicas  realizadas  no  passado  e
atualmente,  restando  somente  cerca  de  20%  de  remanescentes  florestais  originais  (SOS  Mata
Atlântica e INPE, 2018). Mesmo com ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção
integral  e  no  território  de  abrangência  do  Plano  de  Ação  Nacional  para  a  conservação  da  flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018), o crescimento
urbano acelerado da segunda maior metrópole do país (Lapig, 2018; Garcia e Dedeca, 2012; Ribeiro e
Oliveira,  2009; Simões e Lino, 2003) e o aumento do desmatamento para áreas agrícolas e na
intensidade na visitação de turistas (Barros, 2008; Soares, 2008) representam vetores de stress
severos a perpetuação de S. admirabilis na natureza. Assim, a espécie foi considerada Em Perigo (EN)
de  extinção,  pela  sua  distribuição  restrita,  valor  de  EOO  e  alto  grau  de  fragmentação  dos
ecossistemas  fluminenses.  Infere-se  declínio  contínuo  em  EOO  e  qualidade  e  extensão  do  habitat.
Recomenda-se ações de pesquisa (busca por novas localidades, tendências e números populacionais)
e conservação (Plano de Ação) urgentes a fim de se garantir a perpetuação da espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: PhytoKeys 55: 19–22, f. 18a–d, 13, 16, 18, 19. 2015. Nomes populares: cajá-
mirim, cajá-miúdo e cajazeira (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado do RIO DE JANEIRO, municípios Armação dos Búzios (Ribeiro 350), Arraial do Cabo (Araújo
8229), Cabo Frio (Pirani 1019), Mangaratiba (Bovini 1878), Niterói (Andreata 504), Rio de Janeiro
(Stefano 257), São Gonçalo (Rohan 95) e São Pedro da Aldeia (Farney 4172).
AOO: 68km²
EOO: 3133km²
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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: Área antrópica
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Vegetação sobre afloramentos rochosos
Resume: Árvore de 25 m de altura (Bovini 1878) que habita a Mata Atlântica na Área Antrópica,
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial), Vegetação Sobre
Afloramentos Rochosos (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
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).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O turismo ocorrente no interior e arredores do Parque Estadual da Serra da Tiririca é
realizado de maneira desordenada e com carência de fiscalização (Barros, 2008). O turismo é uma
atividade muito intensa em toda a área do Parque Nacional da Tijuca (Soares, 2008). O turismo é uma
das principais atividades econômicas desenvolvidas nos municípios de Búzios e Cabo Frio (Ribeiro e
Oliveira, 2009; Barbosa, 2003). A construção da Rodovia BR-101 juntamente com a abertura da
estrada RJ-165, intensificaram o turismo no município de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba
(Garcia e Dedeca, 2012).

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
A espécie foi registrada em: APA DA PRAINHA (US), PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA PRAINHA (PI),
PARQUE ESTADUAL CUNHAMBEBE (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MANGARATIBA (US),
PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA CIDADE (PI), PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA (PI),
PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL (PI) e ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PAU BRASIL (US).
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Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ANACARDIACEAE

Spondias expeditionaria J.D. Mitch. & Daly

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:29-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  12 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  como  cajá-mirim,  foi  coletada  em  Área  antrópica  e  Floresta  Ombrófila
(Floresta Pluvial) associadas a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Descrita
recentemente, é conhecida por somente quatro coletas, incluindo o material-tipo, e desde então,
pouco se avançou no estado de conhecimento de S. expeditionaria. A espécie poderia ser considerada
Criticamente em Perigo (CR), conforme proposto por Mitchell e Daly (2015), pela sua distribuição
restrita e diante das ameaças incidentes sobre a biota nas localidades em que foi coletada e carência
de Unidades de Conservação de proteção integral na região; porém, o conjunto de informações
disponíveis não possibilitou a condução de avaliação de risco de extinção. Diante desse cenário de
carência  de  dados  geral,  a  espécie  foi  considerada como Dados  Insuficientes  (DD)  neste  momento.
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: PhytoKeys 55: 25–27, f. 16, 19, 21a–e. 2015. Nome popular: cajá-mirim (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do ESPÍRITO SANTO, municípios Baixo Guandu (Souza 390) e Itarana (Itarana 1583); MINAS
GERAIS, município Aimorés (Lorenzi s.n.)
AOO: 16km²
EOO: 968km²
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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: Área antrópica
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 12 m de altura (Souza 390) que ocorre na Mata Atlântica, na Área Antrópica,
Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Baixo Guandu (ES), com 91707 ha. têm 49,44% de seu território (45340 ha.)
transformados em pastagem; O município de Itarana (ES), com 29876 ha. têm 19,17% de seu
território (5726 ha.) transformados em pastagem; O município de Aimorés (MG), com 134877 ha. têm
61,49% de seu território (82941 ha.) transformados em pastagem (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em:PARQUE NATURAL MUNICIPAL ELCI ROLLA GUERRA (PI).

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

Annona acutiflora Mart.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Raquel Negrão; Lucas Moraes
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  7  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  guiné  e  guiné-caboclo,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  (Floresta
Pluvial) e Restinga associadas a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Segundo a especialista e a Flora do Brasil 2020, a espécie não ocorre no Acre.Apresenta distribuição
ampla,  EOO=330270 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,  A.  acutiflora  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(1): 10. 184. Nomes populares: Guiné e Guiné Caboclo (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018). QUESTIONÁRIO: De acordo com a especialista botânica a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Sim. Consumo de frutos e madeira
para artesanato. 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R: Sim. Reserva Natural Vale, ES. 3 -
apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R: Sim. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R:
Não. Endêmica da Mata Atlântica. 5 - possui amplitude de habitat. R: Sim. 6 - possui especificidade de
habitat. R: Não tenho certeza. 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R:
Não. 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R: Ocasional. 9 - apresenta ameaças
incidentes sobre suas populações. R: Não. (ESPECIALISTA, com. pess. DATA).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie tem a madeira usada como artesandato e há consumo dos frutos (Jenifer Lopes,
com. pess.)

População:
Não existem dados sobre a população.
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: Acre (Lowrie et al. s.n RB40918), Bahia (Santos 2170), Espírito Santo (Gomes 4143) e Rio de
Janeiro (Duarte 8652). Segundo a especialista e a Flora do Brasil 2020, a espécie não ocorre no Acre.
AOO: 196km²
EOO: 330270km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores de até 7 m de altura (Rylands 281980), ocorrendo nos domínios da Mata Atlantica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
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: 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: fruit
Proveniência: natural
Detalhes:

Uso: 12. Handicrafts, jewellery, decorations, curios, etc.
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

ANNONACEAE

Annona annonoides (R.E.Fr.) Maas & Westra

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:29-11-2018

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta  de Terra  Firme associada a  Amazônia  nos  estados  do Amazonas,  Pará  e
Rondônia. Conhecida por somente quatro coletas, incluindo o material-tipo, pouco se avançou em
relação ao estado de conhecimento de A. annonoides desde sua última documentação na natureza.
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
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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.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 57: 162. 1992.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Humaitá (Krukoff 6856), Manicoré (Junqueira 468); PARÁ, município
de Itaituba (Kuhlmann 1911); RONDÔNIA, município de Porto Velho (Mota 53).
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AOO: 16km²
EOO: 57631.64km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore com cerca de 20 m de altura (Junqueira 468), ocorrendo em floresta de terra firme na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
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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:
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). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010). Além disso, a extração de madeira aumenta a suscetibilidade
da floresta ao fogo (Fearnside, 2005).

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

ANNONACEAE

Annona dolabripetala Raddi

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Patricia da Rosa; Mary Luz Vanegas León
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  25 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  Araticum,  entre  outros,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  (Floresta
Pluvial), Floresta Estacional Semidecidual e Cerrado (lato sensu) associadas a Mata Atlântica e ao
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Cerrado nos estados do Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, e no Distrito Federal. Apresenta distribuição ampla, EOO=7575366 km², diversos registros
depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência
confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas onde ainda predominam na
paisagem  extensões  significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A
espécie  ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias  e  em  distintos  domínios  fitogeográficos,  de  forma
frequente na maior parte das localidades em que foi registrada. Os frutos são usados localmente e a
madeira é usada para construção (Tropical Plants Database, 2018). Entretanto, não existem dados
sobre tendências populacionais  que atestem para potenciais  reduções no número de indivíduos
maduros. Assim, A. dolabripetala 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: Mem. Mod. xviii. Fis. (1820) 394.Popularmente conhecida por Araticum, Ata,
Araticú, Biribá do mato, Pinha do mato (Flora do Brasil 2020, 2018). De acordo com a especialista
botânica 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, Reserva Natural Vale, ES. 3
- apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R: Sim. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R:
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Sim. Mata Atlântica e Cerrado. 5 - possui amplitude de habitat. R: Sim. 6 - possui especificidade de
habitat. R: Não. 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R: Não. 8 - em
relação a frequência dos indivíduos na população. R: Frequente. 9 - apresenta ameaças incidentes
sobre suas populações. R: Não. (Jenifer Lopes, com. pess. 07/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Os frutos são usados localmente e a madeira é usada para construção (Tropical Plants
Database, 2018)

Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern tropical.theferns.info.
tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Vataireopsis+araroba. (acesso em 8 de dezembro 2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

Reference:

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados:
Amapá (Pinto 11382), Bahia (Guedes et al. 12599), Distrito Federal (Duarte 4984), Espírito Santo
(Gomes 4147), Goiás (Duarte 2019), Mato Grosso (Bieski, et al. 751BI-23), Mato Grosso do Sul
(Dambrós et al 320), Minas Gerais (Gontijo 420). Porém, segundo a Flora do Brasil 2020, a espécie
ocorre nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.
AOO: 12km²
EOO: 72264km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2 Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Floresta Estacional Semidecidual
Savana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvores de até 25 m de altura (Soares RB00556082), ocorrendo nos domínios da Mata
Atlântica e Mata Atlântica e Cerrado (Flora do Brasil 2020, 2018).

Ameaças:
Reversibilidade:

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Estudos apontam que no Cerrado brasileiro restam apenas 50% da cobertura florestal
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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). Entre 2002 e 2011, as taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano) foram
2,5 vezes maiores que na Amazônia. A proteção atual permanece fraca. As áreas protegidas públicas
cobrem apenas 7,5% do bioma (em comparação com 46% da Amazônia) e, de acordo com o Código
Florestal brasileiro, apenas 20% (em comparação com 80% na Amazônia) de terras privadas são
destinadas a conservação (Strassburg et al., 2017). Como resultado, 40% da vegetação natural
remanescente pode agora ser legalmente convertida (Soares-Filho et al., 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Serra do Cipó (MG), Reserva Natural Vale (ES).

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

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

Annona gardneri R.E.Fr.

Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii,iv)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:10-12-2018

Justificativa:  Árvores  com  até  2  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção, 2018), com ocorrência nos estados da Bahia, Goiás, Tocantins e Pernambuco. Apresenta
EOO=189410km², AOO=32km², e cinco situações de ameaça. A principal ameaça à espécie é o
desmatamento do Cerrado e da Caatinga. O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis
à agricultura intensiva e à pecuária extensiva, sendo cerca de 40% da área convertida para estes
usos (Rachid et al., 2013). A espécie foi coletada na região de Formosa do Rio Preto, conhecida como
"Rodovia do anel da soja, cujo município com 1630375 ha, tinha em 2016, 47% de seu território
plantados de soja, e 13% com plantio de milho e algodão (Lapig, 2018). A pecuária também é
preocupante para a conservação do Cerrado, sendo uma atividade muito comum no estado de Goiás
(Barbosa,  2008).  O  município  de  Alma com 401323 ha  tem 10% de  seu  território  (41590 ha)
convertidos em pastagens (Lapig, 2018). Embora a espécie tenha sido coletada em quatro Unidades
de Conservação, apenas uma de Proteção Integral, o Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros, cujo
aumento na frequência de incêndios tem alterado a capacidade de recuperação de elementos da
biota mais sensível ao fogo (Fiedler et al., 2006). Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo da
EOO,  AOO,  qualidade  do  hábitat  e  de  subpopulações.  Pelo  conjunto  de  dados  a  espécie  foi
considerada Em Perigo (EN).
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Acta Horti Berg. 10: 211. 1931.

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: BAHIA, município de Formosa do Rio Preto (Walter 2947); GOIÁS, município de Alto Paraíso
de Goiás (Marquete 2751); TOCANTINS, município de Almas (Walter 5275), Dianópolis (Cavalcanti
3235), Mateiros (Cavalcanti 2889); PERNAMBUCO, município de Caruaru (Gardner 2772). Segundo a
Flora do Brasil 2020, a espécie não ocorre em Pernambuco.
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AOO: 32km²
EOO: 189410km²

Ecologia:
Hábito: tree
subshrub
Substrato: terrestrial
Habitat: 2 Savanna
2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Caatinga
Fitofisionomias: Savana
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvores ou arbustos de até 2 m de altura (Walter 2947), ocorrendo nos domínios do Cerrado
e Caatinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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)
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foram 2,5 vezes maiores do que na Amazônia (Strassburg et al., 2017). 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: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: A espécie foi coletada na região de Formosa do Rio Preto, conhecida como "Rodovia do anel
da soja", em reservas de cerrado entre plantios de soja (Walter 2947). Formosa do Rio Preto tem
apenas 22 mil habitantes, mas uma área gigantesca de 1,6 milhão de hectares – maior que países
como Bahamas, Jamaica ou Irlanda do Norte. Só a empresa Agronegócio Estrondo ocupa 350 mil
hectares – mais do dobro da cidade do Rio de Janeiro -, dos quais 150 mil estão destinados ao plantio
de soja e outros grãos. Grandes fazendas se instalam principalmente nas chapadas de Cerrado, ideais
para a plantação por serem planas e receberem bastante chuvas. São as mesmas que os povos
geraizeiros usam para criar seu pequeno rebanho. Como os povos indígenas, os geraizeiros são
reconhecidos pelo governo por terem desenvolvido seu modo de vida enraizado ao seu território. Mas
essas comunidades tradicionais estão na iminência de serem deslocadas às custas do avanço da
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fronteira agrícola (The Intercept Brasil, 2018). O município de Formosa do Rio Preto com 1630375 ha,
tinha em 2016, 47% de seu território plantados de soja, e 13% com plantio de milho e algodão (Lapig,
2018).
Em menor escala, o município de Mateiro com 968160 ha tem 3,6% de seu território (35000 ha)
transformados em produção de soja (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
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 Alma com 401323 ha tem 10,3% de seu território (41590 ha) trasnformado em
pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 7.1.1 Increase in fire frequency/intensity
Incidência: 2.1 Species mortality
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: As modificações na paisagem por causa da produção agrícola e pecuária, tem sido
considerada a principal causa de degradação do Cerrado e tem causado um aumento na frequência
de fogo no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e, provavelmente, alterado a capacidade de
recuperação de elementos da biota mais sensíveis a esse distúrbio (Fiedler et al., 2006). Segundo
Fiedler et al. (2006), a principal causa dos incêndios no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros tem
sido as queimadas de origem desconhecida e criminosa, sendo que os anos com maior área
queimada foram 2003 (aproximadamente 84% da área do parque) e 1995 (cerca de 60% do parque).

Ameaça: 8.2.2 Named species
Incidência: 2.3.2 Competition
Stress: regional
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
occurrence
occupancy
Detalhes: O capim-gordura, Mellinis minutiflora, assim como diversas espécies de Brachiaria, ameaça
a diversidade natural do Cerrado no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no planalto central,
sendo igualmente comum em muitas outras regiões (Ziller, 2001).

Ameaça: 5.1.2 Unintentional effects (species being assessed is not the target)
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occupancy
Detalhes: A espécie foi coletada no Parque Estadual do Jalapão em local de extração do capim
dourado (Cavalcanti 2889).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POUSO ALTO (US), PARQUE NACIONAL DA
CHAPADA DOS VEADEIROS (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JALAPÃO (US), PARQUE ESTADUAL
DO JALAPãO (PI).

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

ANNONACEAE
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Annona neosericea H.Rainer

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  15 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por Araticum, araticu-pecanine, cortiça e cortiça-ourica, entre outros, foi
coletada em Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) associada a Mata Atlântica nos estados do Espírito
Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e
Pará. Apresenta distribuição ampla, EOO=2115855 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 de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. A fruta comestível é
muito apreciada dentro da gama nativa das plantas.  A árvore também produz uma fibra e madeira
para uso local. Pode ser utilizada como pioneira para restaurar a floresta nativa e estabelecer jardins
florestais.  Tem  potencial  ornamental  pela  folhagem  adequado  para  paisagismo  (Tropical  Plants
Database, 2018). Entretanto, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para
potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos efetivos
que comprometam sua existência na natureza. Assim, A. neosericea foi considerada como Menor
Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais)
e consrvção (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: Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 108: 200. 2007. Popularmente conhecida por
Araticum, Araticu pecanine, Cortiça, Cortiça-ourica, Curtiça, Curtição, Pinha da mata (Flora do Brasil
2020, 2018). De acordo com o especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos,
paisagismo, etc). R: Sim. Fruto comestível é muito apreciado dentro da gama nativa das plantas, onde
é frequentemente colhido na natureza para uso local. A árvore também produz uma fibra e madeira
para uso local. Ele pode ser usado como um pioneiro para restaurar a floresta nativa e estabelecer
jardins florestais e, com sua folhagem ornamental, é adequado para paisagismo. 2 - ocorre em
Unidades de Conservação. R: Sim. Parque Botânico Morro do Baú, Parque Nacional da Serra do Itajaí,
Reserva Biológica Estadual do Aguaí, Estação Biológica de Boracéia, Parque Estadual da Serra do Mar,
Estação Experimental de São Pedro de Alcântara, Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia,
Parque Municipal Lagoa do Peri, Parque Nacional da Serra da Bocaina. 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: Não (Mario
Gomes, com. pess. 23/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
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Resume: A fruta comestível é muito apreciada dentro da gama nativa das plantas. A árvore também
produz uma fibra e madeira para uso local. A espécie pode ser usado como pioneira para restaurar a
floresta nativa e estabelecer jardins florestais. Tem potencial ornamental pela folhagem adequado
para paisagismo (Tropical Plants Database, 2018).

Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern tropical.theferns.info.
tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Vataireopsis+araroba. (acesso em 12 de novembro 2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Rocha, 2018), com ocorrência nos estados: Espírito Santo (Silva
303), São Paulo (Ivanauskas 97), Paraná (Dusén 14283), Santa Catarina (Caglioni 90), Bahia (Paixao
1568), Minas Gerais (Meira Neto 2194), Rio de Janeiro (Bovini et al. 4048), Rio Grande do Sul (Záchia
1781), Pará (Soares 414904). Segundo a Flora do Brasil 2020, a espécie ocorre apenas no estado do
Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de até 15 m de altura (Gomes 599), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020, 2018).
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Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como 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: 1.2 Ecosystem degradation
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 e Lino, 2003).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Botânico Morro do Baú, Parque Nacional da Serra do Itajaí, Reserva
Biológica Estadual do Aguaí, Estação Biológica de Boracéia, Parque Estadual da Serra do Mar, Estação
Experimental de São Pedro de Alcântara, Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia, Parque
Municipal Lagoa do Peri, Parque Nacional da Serra da Bocaina.

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

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

Uso: 13. Pets/display animals, horticulture
Recurso: whole plant
Proveniência: cultivated
Detalhes:

ANNONACEAE

Annona salzmannii A.DC.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  15 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por pinaíba e araticum , foi coletada em Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
e Restinga associadas a Mata Atlântica e ao Cerrado nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo,
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Apresenta distribuição ampla, EOO=575401
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. árvore têm potencial comercial. A
fruta comestível é apreciada em sua variedade nativa, mas infelizmente a árvore é rara em sua faixa
nativa  e  não  é  cultivada  (Tropical  Plants  Database,  2018).  A  madeira  é  usada  apenas  para
combustível e para fazer carvão (Tropical Plants Database, 2018). Entretanto, 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. salzmannii 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: Mém. Soc. Phys. Genève v. (1832) 197. Popularmente conhecida como pinaíba e
araticum na região nordeste do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018). De acordo com a especialista
botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Sim. Fruto comestível que
é apreciado em sua variedade nativa. A árvore tem potencial comercial
(http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Annona+salzmannii). 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R: Sim. Parque Nacional da Serra de Itabaiana, RPPN Mata do Crasto, Reseva Florestal
da CVRD, REBIO de Una, Estação Ecológica do Pau-brasil, PARNA Serra de Itabaiana, RPPN Mata
Estrela. 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim. 4 - é uma espécie com
distribuição ampla. R: Não. Mata Atlântica. 5 - possui amplitude de habitat. R: Sim. 6 - possui
especificidade de habitat. R: Não. 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R:
Não. 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R: Ocasional. 9 - apresenta ameaças
incidentes sobre suas populações. R: Não. (Mario Gomes, com. pess. 23/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A árvore tem potencial comercial. A fruta comestível é apreciada em sua variedade nativa,
mas infelizmente a árvore é rara em sua faixa nativa e não é cultivada (Tropical Plants Database,
2018). A madeira é usada apenas para combustível e para fazer carvão (Tropical Plants Database,
2018).
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Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern.
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Annona+salzmannii (acesso em 12 de novembro
2018).

População:
Considerada ocasional. Não apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional (Jenifer
Lopes, com. pess. 07/11/2018).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Rocha, 2018), com ocorrência nos estados: Alagoas (Chagas-
Mota 10018), Bahia (Lobão 751), Espírito Santo (Pereira, et al. 5188), Paraíba (Barbosa 1414),
Pernambuco (Guedes 2453), Rio Grande do Norte (Wayt Thomas 16063), Sergipe (Matos 141).
Segundo a Flora do Brasil 2020, a espécie não ocorre em Alagoas e Rio Grande do Norte.
AOO: 384km²
EOO: 575401km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores de até 15 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora do Brasil
2020, 2018).

69



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

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very 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: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Serra de Itabaiana, RPPN Mata do Crasto, Reseva
Florestal da CVRD, REBIO de Una, Estação Ecológica do Pau-brasil, PARNA Serra de Itabaiana, RPPN
Mata Estrela.

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

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

Annona sylvatica A.St.-Hil.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:17-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente conhecida por affenbeeren, alchexú, araticú, araticú do mata, entre outros, foi coletada
em  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial),  Floresta  Estacional  Semidecidual,  Floresta  Estacional
Decidual,  Floresta  Ciliar  e/ou  de  Galeria,  Floresta  Ombrófila  Mista,  Restinga  e  Cerrado  (lato  sensu)
associadas a Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal nos estados de Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Espírito
Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe.
Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=XXXXX  km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções
biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência confirmada em Unidades de
Conservação de proteção integral  e  em áreas onde ainda predominam na paisagem extensões
significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie  ocorre  em
múltiplas fitofisionomias e em distintos domínios fitogeográficos, de forma frequente na maior parte
das localidades em que foi registrada. A fruta comestível é principalmente colhida na natureza para
uso local, além de possuir usos medicinais e ser indicada para projetos de reflorestamento pelo seu
rápido  crescimento  (Tropical  Plants  Database,  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, A.
sylvatica  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: Pl. Usuel. Bras. 1-4, pl. 29. 1825. Popularmente conhecida por affenbeeren,
alchexú, araticú, araticú do mata, araticum, araticum grande, bananinha, biribá, cortiça, cortiça de
comer, embira vermelha. De acordo com o especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso
(madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Consumo de frutos; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Parque Nacional da Serra do Cipó, MG; 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Sim. Mata Atlântica e Cerrado; 5 -
possui amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não. ; 7 - apresenta
dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos
indivíduos na população. R.: Não tenho certeza; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas
populações. R.: Não; (Jenifer Lopes, com. pess. 22/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A fruta comestível é principalmente colhida na natureza para uso local, embora também
seja cultivada às vezes (Tropical Plants Database, 2018). A árvore também tem usos medicinais locais
e é a fonte de madeira e fibra (Tropical Plants Database, 2018).
Uma árvore de rápido crescimento que produz abundante oferta de frutas para as espécies nativas, é
uma boa espécie a ser escolhida como parte de um projeto de reflorestamento para restaurar a
floresta natural (Tropical Plants Database, 2018).
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Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern.
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Annona+sylvatica (acesso em 12 de novembro
2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência no estado: Alagoas
(Chagas-Mota 2112), Bahia (Ganev 2876), Mato Grosso (Caliari et al. 325), Espírito Santo (Julkoski,
128), Minas Gerais (Forzza et al. 4361), Paraná (Hatschbach 4280), Rio de Janeiro (Salgado 308), Rio
Grande do Sul (Rambo 49258), São Paulo (Lombardi 7036), Santa Catarina (Korte 5699), Sergipe
(Nunes et al. 241). Segundo a Flora do Brasil 2020 (2018), a espécie não ocorre nos estados Alagoas
e Sergipe.

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
2 Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Pantanal
Fitofisionomias: Floresta Estacional Decidual de Submontana
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa
Floresta Ombrófila Densa Montana
Floresta Ombrófila Densa Submontana
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Floresta Ombrófila Mista
Vegetação de Restinga
Savana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Estacional Decidual
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombrófila Mista
Restinga
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvores de 6-8 m de altura (Lorenzi et al., 2000), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
e Pantanal (Flora do Brasil 2020, 2018).

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

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very 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
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imobiliária e à indústria do turismo (Carvalho, 2018)

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Atualmentea base da economia da região do Pantanal é a criação extensiva de gado para
corte, uma vez que a agricultura é pouco recomendada, devido principalmente àsenchentes
periódicas e aos solos pouco férteis. A atividade turística vem seexpandindo nos últimos anos, e mais
recentemente, em alguns municípios da BAP,têm sido instalados alguns empreendimentos de
mineração. Em geral,a pecuária nessa região não apresenta tratos culturais específicos,
ocasionandodegradação do solo, principalmente erosão e compactação, além de
incêndios,queimadas e desmatamentos para estabelecimento de pastagens.Além disso, a fiscalização
precária associada ao desconhecimento da legislaçãoe à falta de conscientização sobre a importância
ambiental da região, permitemque atividades predatórias como a pesca e a caça clandestina sejam
uma ameaça,exercendo grande pressão sobre a fauna, principalmente nos períodos reprodutivos. As
atividades mineradoras, além de gerarem forte impactovisual, causam assoreamento e modificam a
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trajetória dos corpos dágua,contaminando as bacias com dejetos de diferentes origens e
intensificandoprocessos erosivos, com conseqüente descaracterização da paisagem. Esse processo de
colonizaçãoaliado à implantação de grandes projetos econômicos, como o gasodutoBrasil-Bolívia, vêm
sistematicamente modificando a paisagem pantaneira. A remoção da vegetação, principalmente nos
planaltos onde sesituam as nascentes dos rios que formam o Pantanal, tem acelerado a
destruiçãodos habitats, sendo a principal causa do assoreamento dos rios na planície e
daintensificação das inundações (Harris et al., 2005).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Serra do Cipó, MG.

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: fruit
Proveniência: natural
Detalhes:

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

Uso: 8. Fibre
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

Uso: 12. Handicrafts, jewellery, decorations, curios, etc.
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

Uso: 16. Other
Recurso: whole plant
Proveniência:
Detalhes:
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ANNONACEAE

Bocageopsis pleiosperma Maas

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:31-10-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  28  m,  endêmica  do  Brasil  (Lopes  e  Mello-Silva,  2018).  Conhecida
popularmente  como  envira-preta  ou  jurueira-sangue,  foi  coletada  em  Floresta  de  Terra  Firme
associada a Amazônia nos estados do Amazonas e Pará. Apresenta distribuição ampla, EOO=92058
km²  e  ocorrência  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação.  Aparentemente.  a  espécie
encontra-se  livre  de  ameaças  diretas  como  corte  seletivo  ou  outros  usos  que  afetem  sua
perpetuação. 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  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: Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. C 89(3): 249. 1986

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 (Lopes e Mello-Silva, 2018), com ocorrência nos estados do
AMAZONAS, municípios de Manaus (Sothers 145), São Gabriel da Cachoeira (Stropp 426); e PARÁ,
município de Belterra (Silva 3927).
AOO: 36km²
EOO: 92085km²
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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 8-28 m de altura, que habita a Floresta de Terra Firme na Amazônia (Maas et al.,
2007).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jul to Nov
fruiting Aug to Nov
Informações sobre o dispersor: A espécie se distingue das outras do gênero pelo grande número de
sementes por monocarpo e pelo tamanho dos monocarpos, maior do que a média (Maas et al., 2007).
Resume: Floresce entre julho e novembro; e frutifica entre agosto e novembro (Maas et al., 2007)

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A crescente expansão demográfica e industrial nas últimas décadas devido à implantação
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da Zona Franca de Manaus, trouxe impactos ambientais à região. Como principal conseqüência o
comprometimento das águas da bacia do Rio Tarumã-Açu por despejos de esgotos domésticos e
industriais, restos de animais, detergentes, desinfetantes, erosão, lixo e detritos que são jogados
dentre outros. (Melo, 2002). O crescimento urbano de Manaus foi o maior da região Norte, sendo
considerada hoje o 12º maior centro urbano do país, e uma metrópole regional, com 1.644.690
habitantes (estimativa IBGE, 2005). Nos últimos dez anos, Manaus, foi dentre os municípios mais
populosos do Brasil, o que apresentou a maior taxa média geométrica de crescimento anual
(Nogueira et al., 2007)

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Com uma alta densidade demográfica (41 hab. por ha), na zona Norte de Manaus o
crescimento populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma
vem sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos
principais responsáveis pelo desmatamento verificado nos últimos 18 anos. Mas sua proximidade com
a Reserva Adolpho Ducke há uma grande preocupação, pois os estudos mostram que a Reserva sofre
grande pressão devido ao surgimento cada vez mais intenso de ocupações irregulares em seu
entorno (Nogueira et al., 2007).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de São Gabriel da Cachoeira contém reservas importantíssimas de minério
(nióbio, manganês e fosfato) que estão sendo visadas para exploração, já possui rodovias dentro dos
seus limites (Perimetral Norte e a Rodovia São Gabriel-Cucuí parcialmente construída), instalações
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: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta
anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então
estimulado não apenas por estradas que aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas
também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de
posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas
por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas
principais estimulam a construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes
da rota principal da rodovia. Um exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319
(Manaus-Porto Velho). Estradas laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do
estado do Amazonas, que incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada nas seguintes Unidades de Conservação: Parque Nacional do Pico da Neblina - AM
(Stropp 398), Reserva Florestal Ducke - AM (Sothers 513), Parque Nacional do Tapajós - PA (Silva
3927)

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

ANNONACEAE

Diclinanona matogrossensis Maas

Risco de extinção: DD

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

82



Data:29-11-2018

Justificativa: Árvore de 8 m, endêmica do Brasil (Erkens, 2018). Foi coletada em Floresta de Terra-
Firme associada a Amazônia no estado do Mato Grosso. Conhecida por somente quatro coletas,
incluindo  o  material-tipo,  pouco  se  avançou  em  relação  ao  estado  de  conhecimento  de  D.
matogrossensis desde sua última documentação na natureza. 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, urgente diante do cenário de degradação acentuada
experienciado pelos municípios em que a espécie foi documentada.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bot. Jahrb. Syst. 115(1): 79. 1993

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 (Erkens, 2018), com ocorrência no estado: MATO GROSSO,
município de Comodoro (Thomas 4808), Cotriguaçu (Rosa 2066), Jacareacanga (Pires 3821), Vilhena
(Maguire 56530).
AOO: 16km²
EOO: 27432.13km²

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 8 m de altura (Maguire 56530), ocorrendo em floresta de terra firme na Amazônia
(Erkens, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:

84



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

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

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

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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). Além disso, a extração de madeira aumenta a suscetibilidade
da floresta ao fogo (Fearnside, 2005).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
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: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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ANNONACEAE

Duckeanthus grandiflorus R.E.Fr.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:29-11-2018

Justificativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em Savana Amazônica  associada  a  Amazônia  no  estado  do  Amazonas,  municípios  de
Itacoatiara e São Gabriel da Cachoeira. Conhecida por nove coletas, pouco se avançou em relação ao
estado de conhecimento de D. grandiflorus desde sua última documentação na natureza. Sabe-se que
a região em que foi coletada ainda resguarda extensões consideráveis de ecossistemas amazônicos
em estado prístino, além de representarem áreas de relativo baixo esforço amostral (BFG, 2015).
Diante  da  carência  de  dados  geral,  a  espécie  foi  considerada  como Dados  Insuficientes  (DD)  neste
momento,  uma vez  que o  conjunto  de informações disponíveis  não possibilitou a  condução de
avaliação de risco de extinção. Novos estudos buscando encontrar a espécie em outras localidades na
região próxima a sua área de ocorrência fazem-se necessários para melhorar o conhecimento sobre
sua distribuição e assim possibilitar assim uma robusta avaliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Acta Horti Berg. 12: 107. 1934.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Itacoatiara (Fróes 28580), São Gabriel da Cachoeira (Rodrigues
931).
AOO: 32km²
EOO: 12063.92km²
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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: Savana Amazônica
Resume: Árvores de 8 m de altura (Maas 6772), ocorrendo em savana amazônica (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).

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

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

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
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Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

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

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

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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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:

ANNONACEAE

Duguetia bahiensis Maas

Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:10-12-2018

Justificativa:  Árvores  com  até  10  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção,  2018),  com ocorrência  nos estados da Bahia  e  Espírito  Santo,  na Floresta  Ombrófila  da
Mata Atlântica. Apresenta EOO= 63971km², AOO= 84km², e sete situações de ameaça. As florestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, onde 75% da produção brasileira de cacau
é obtida, no que é chamado "sistemas de cabruca", que, segundo Rolim e Chiarello (2004) as árvores
nativas  neste  sistema  estão  sob  ameaça,  se  as  atuais  práticas  de  manejo  continuarem,

95



principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
A região de ocorrência da espécie também é impactada pela conversão de grande parte da área dos
municípios em pastagem (Lapig, 2018). Embora tenha sido coletada em Unidades de Conservação
suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO, e qualidade do hábitat da espécie.
Pelo conjunto de dados a espécie foi considerada Vulnerável (VU).

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Bot. Jahrb. Syst. 115(1): 83. 1993 [8 Jul 1993]

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados da BAHIA, municípios de Almadina (Fiaski 2783), Entre Rios (Popovkin 1552), Eunápolis (M.
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Filho 2984), Igrapiuna (Valadão 679), Ilhéus (Martius 709), Itacare (Thomas 13068), Itagibá (Alves
s.n.), Itabuna (Amorim 856), Itambé (Fróes 20052), Jussarí (Jardim 1484), Maraú (Vinha 195), Mucuri
(Matos-Silva 4184), Ubaitaba (Santos 2149), Uruçuca (Carvalho 7181), Varzedo (Guedes 24657);
ESPÍRITO SANTO, município de Sooretama (Sucre 8688)
AOO: 84km²
EOO: 63971km²

Ecologia:
Resume: Árvore com até 8 m de altura (Thomas 13068), 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 Almadina com 24523 ha tem 37% de seu território (9155 ha) convertidos
em pastagem; Eunápolis com 142595 ha tem 35% de seu território (50615 ha) convertidos em
pastagem; Entre Rios com 121168 ha tem 15% de seu território (18233 ha) utilizados como
pastagem; Itagibá com 81816 ha tem 48% de seu território (39541 ha) utilizado para pastagem;
Varzedo (BA) com 22679 ha tem 8494 ha (37%) de seu território convertidos em pastagem (Lapig,
2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia
(Landau, 2003; Saatchi et al., 2001). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado da atividade humana realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). 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". 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.

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva CEPEC - BA; Parque Estadual da Serra do Conduru - BA; RPPN Serra do
Teimoso - BA; Reserva Biológica de Sooretama - ES

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

Duguetia chrysocarpa Maas

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  pindaíba  e  pindaíba-da-mata,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila
associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  da  Bahia,  Espírito  Santo  e  Minas  Gerais.  Apresenta
distribuição  ampla,  EOO=142430  km²  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de
Conservação de proteção integral.  Apesar de possuir  interesse farmacológico devido o potencial
antinociceptivo  (Almeida  et  al.,  2012),  não  existem dados  sobre  tendências  populacionais  que
atestem para potenciais  reduções no número de indivíduos,  além de não serem descritos usos
potenciais  ou  efetivos  que  comprometam  sua  perpetuação  na  natureza.  Assim,  a  espécie  foi
considerada  como  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza
no futuro.

99



Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bot. Jahrb. Syst. 121(4): 471. 1999. Popularmente conhecida por pindaíba,
pindaíba da mata (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie possui interesse farmacológico devido o potencial antinociceptivo (Almeida et al.,
2012).

Reference:
Almeida, J.R.G. da S., Araújo, E.C. da C., Ribeiro, L.A. de A., Lima, J.T. de, Nunes, X.P., Lúcio, A.S.S.C.,
Agra, M. de F., Barbosa-Filho, J.M., 2012. Antinociceptive activity of ethanol extract from Duguetia
chrysocarpa maas (Annonaceae). Sci. World J. 2012, ID 859210.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, municípios de Almadina (Jardim 2696), Belmonte (Belém 3269), Jandaira (Matos 1635),
Nova Viçosa (Silva 4184), Santa Cruz de Cabrália (Folli 7408), Una (Jardim 3043); ESPÍRITO SANTO,
município de Águia Branca (Magnago 621), Conceição da Barra (Ribeiro 681), Governador Lindenberg
(Demuner 3049), Itaguaçu (Brade 18517), Itarana (Rossini 621), Linhares (Sucre 5547), Marilândia
(Demuner 1696), Santa Leopoldina (Assis 1068), Serra (Folli 6592); MINAS GERAIS, município de
Marliéria (Heringer 15142), Muriaé (Davidse 33335), Ponte Nova (Valente 119).
AOO: 116km²
EOO: 142430km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 3-10 m de altura (Lopes e Mello-Silva, 2014), ocorrendo em floresta ombrófila da
Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
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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: Embora a atividade madeireira seja tecnicamente ilegal na região, de acordo com Martini et
al. (2007) no sul da Bahia a destruição da floresta continua paulatinamente, a medida que a
população local tenta ampliar suas áreas agrícolas, muitas vezes avançando para áreas de
conservação existentes na região. Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018) apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata
Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de
vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos
anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em
declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 9 Pollution
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
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future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A atividade de mineração tem provocado danos ambientais imensuráveis, dentre eles, o
maior desastre ambiental após o rompimento de uma das barragens de rejeitos minerais que
percorreu o rio Doce e afetou as áreas circunvizinhas (Escobar, 2015; Neves et al., 2016).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva de Sooretama (Sucre 5547), Reserva Natural da Vale (Folli 3917),
Parque Estadual do Rio Doce (Heringer 15142).

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

ANNONACEAE

Duguetia dicholepidota Mart.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:31-10-2018

Justificativa: Árvore de até 3 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Caatinga stricto sensu no estado da Bahia, município de Gentio do Ouro. Tocantins.
Descrita em 1841, a espécie é pouco representada em herbários e pouco se avançou em relação ao
conhecimento disponível desde a realização das coletas recentes. Além disso, sabe-se que extensas
áreas ainda em estado primitivo de conservação e pouco inventariadas botanicamente predominam
na região em que D. dicholepidota 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. Bras. (Martius) 13(1): 22. 1841 [1 Jan 1841]

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da Bahia, município de Gentio do Ouro (Queiroz 3982).
AOO: 4km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Caatinga
Resume: Árvore com 3 m de altura (Harley 18917) que habita a Caatinga (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018)

Reprodução:
Resume: Foi coletada em flor no mês de fevereiro (Harley 18917) e com frutos em fevereiro (Harley
18917) e junho (Queiroz 3982).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A Caatinga ocupava originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém atualmente
cerca de metade de sua cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana (Antongiovanni et
al., 2018; Marinho et al., 2016). Os ambientes remanescentes, encontram-se sob intensa pressão da
extração de madeira, pecuária e caça (Marinho et al., 2016). Apenas 1,75% da área original da
Caatinga é protegida por Unidades de Conservação de Proteção Integral e 7% por Unidades de
Conservação de Uso Sustentável, o que a coloca como um dos biomas menos protegido dentre todos
os biomas brasileiros (MMA 2011; Brasil 2018a,b).
Usos:
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Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ANNONACEAE

Duguetia gardneriana Mart.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Mary Luz Vanegas León
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore  até  12  m de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,
2018), encontrada em Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila e Restinga associadas ao
domínio da Mata Atlântica. Existe também referência a ocorrência em Caatinga arbórea e Campo
Rupestre. Foi registrada nos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e
Sergipe. Apresenta distribuição ampla, EOO=117708 km², diversos registros em coleções biológicas,
inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente,  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de
Conservação de proteção integral. 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, Duguetia gardneriana 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. 13(1): 22. 1841. De acordo com especialista botânico a espécie: 1 -
apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de Conservação.
R.: Sim. Usina Seresta, Reserva Gulandi, AL; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.:
Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Mata Atlântica do nordeste; 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.: Não tenho certeza; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Não;
(J. Lopes, com. pess. 22/11/2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi registrada nos
estados de ALAGOAS (Pereira e Oliveira 16), BAHIA (Popovkin 263), PARAÍBA (Leão 943),
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PERNAMBUCO (Andrade-Lima 70-5697), RIO GRANDE DO NORTE (Jardim et al. 6670), SERGIPE (Prata
et al. 3740). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre nos estados de Alagoas, Bahia e Rio
Grande do Norte.
AOO: 224km²
EOO: 117708km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvore até 12 m de altura. Ocorre em Mata Atlântica, nas formações Floresta Estacional
Semidecidual, Floresta Ombrófila e Restinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018); também
encontrada em Caatinga arbórea (Jardim 2926) e em Campo Rupestre (Marinho 407).

Ameaças:
Ameaça: 7 Natural system modifications
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Mineração a céu aberto, queimadas, extração de madeira e espécies invasoras são grandes
ameaças nos Campos Rupestres (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016). A queima de vegetação
para criação de gado é uma prática comum neste bioma (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016).
Embora a maioria das espécies de Campos Rupestres pareça ser resistente ao fogo (Kolbek e Alves,
2008, Silveira et al., 2016), essa prática intensifica a disseminação do capim invasivo Melinis
minutiflora, que é capaz de crescer novamente em áreas queimadas mais rápido que a maioria das
espécies nativas, formando uma cobertura densa e impedindo a regeneração das espécies
nativas(Kolbek e Alves, 2008).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Tradicionalmente, a região Nordeste destacava-se pela produção de cana-de-açúcar
cultivada sobre a Caatinga (Kohlhepp, 2010). Apesar disso, a região não apresentava bons níveis de
produtividade devido as suas condições ambientais (Kohlhepp, 2010; Waldheim et al., 2006). A partir
de diversos incentivos governamentais, do crescente interesse na produção de biocombustíveis
(Gauder et al., 2011; Kohlhepp, 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011) e da aplicação de novas
técnicas de produção, dentre elas a irrigação e melhoramento de cultivares, o cultivo de cana-de
açúcar passou a expandir sua área de cultivo (Costa et al., 2011; Ferreira-Junior et al., 2014; Loarie et
al., 2011; Silva et al., 2012). Similarmente, a região destaca-se na produção de algodão (Borém et al.,
2003; Vidal-Neto e Freire, 2013), frutas (Vidal e Ximenes, 2016) e, nas últimas décadas, o cultivo de
soja tem expandido (Sanches et al., 2005).

Ameaça: 5 Biological resource use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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,
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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-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.

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre nas seguintes unidades de conservação: RPPN Lula Lobo (US), APA do Catolé (US),
APA Santa Rita (US), Reserva Gulandi (US), Parque Nacional de Boa Nova (PI), RPPN Fazenda
Tabatinga (US), Parque Estadual Mata da Pipa (PI), RPPN Mata Estrela (US), Parque Nacional Serra de
Itabaiana (PI), Reserva Biológica de Santa Isabel (PI).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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ANNONACEAE

Duguetia longicuspis Benth.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Marta Moraes
Data:29-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  18 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  ameijú-da-varzea,  ata-brava,  envira,  envira-surucucu-do-mato,  foi
coletada em Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme e Floresta de Várzea associadas a Amazônia
noes estados do Amazonas, Pará e Rondônia. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=1068591
km²,  constante  presença  em  herbários  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de
Conservação de proteção integral. Adcionalmente, não existem dados sobre tendências populacionais
que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos
potenciais  ou  efetivos  que  comprometam  sua  perpetuação  na  natureza.  Assim,  a  espécie  foi
considerada  como  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza
no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 5: 9. 1853. Popularmente conhecida por ameijú
da varzea, ata brava, envira, envira surucucu do mata (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 Atalaia do Norte (Milton 181), Itapiranga (Ferreira s.n.), Lábrea
(Campbell 21255), Manaus (Spruce 1742), Novo Airão (Roberto s.n.), Presidente Figueiredo (Thomas
5365), Urucará (Ferreira 739); PARÁ, município de Altamira (Vasconcelos 382), Belterra (Silva 3996),
Cumaru do Norte (Gottsberger 2112183), Jacareacanga (Zanzini 36), Santarém (Fróes 31558);
RONDÔNIA, município de Ji-Paraná (Goulding 66).
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AOO: 80km²
EOO: 1068591.93km²

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
Floresta de Várzea
Resume: Árvores com 18 m de altura (Paciencia 3486), ocorrendo nas florestas de igapó, terra firme e
várzea na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
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).
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Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.

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

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

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
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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: A espécie foi registrada na represa da UHE de Balbina (Thomas 5365; Ferreira 6874) e na
UHE São Manoel (Zanzini 36). 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 no Parque Nacional de Anavilhanas (Paciencia 3489).

Usos:
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Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ANNONACEAE

Duguetia manausensis Maas & Boon

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Marta Moraes
Data:29-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  22 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por envira-folha-grande, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a
Amazônia nos estados do Amazonas e Rondônia. Apresenta distribuição ampla EOO=129965 km² e
ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.
Adcionalmente,  não existem dados sobre tendências populacionais  que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam  sua  perpetuação  na  natureza.  Assim,  a  espécie  foi  considerada  como  Menor
Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e
números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Bot. Jahrb. Syst. 118(2): 201. 1996. Popularmente conhecida por envira folha grande (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 Humaitá (Bamps 5366), Manaus (Rodrigues 11111a), Rio Preto da
Eva (Silva 64); RONDÔNIA, município de Ariquemes (Teixeira 612), Presidente Médici (Ferreira 4873).
AOO: 28km²
EOO: 129965.99km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 22 m de altura (Oliveira 221), ocorrendo em floresta de terra firme na Amazônia
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

121



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

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

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
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
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microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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). Além disso, a extração de madeira aumenta a suscetibilidade
da floresta ao fogo (Fearnside, 2005).

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

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Walter Egler (Rodrigues 8418).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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ANNONACEAE

Duguetia megalocarpa Maas

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Marta Moraes
Data:29-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  20 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por envira caju e envireira, foi coletada em Floresta de Igapó, Floresta de
Terra-Firme e Floresta de Várzea associadas a Amazônia nos estados do Acre,  Amazonas, Mato
Grosso  e  Pará.  Apresenta  distribuição  muito  ampla,  EOO=893113  km²  constante  presença  em
herbários  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção
integral.  Adcionalmente,  não  existem  dados  sobre  tendências  populacionais  que  atestem  para
potenciais  reduções no número de indivíduos,  além de não serem descritos usos potenciais  ou
efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, a espécie foi considerada como
Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e
números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Bot. Jahrb. Syst. 118(2): 203. 1996. Popularmente conhecida por envira caju, envireira (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: ACRE, município de Cruzeiro do Sul (Campbell 7895), Mâncio Lima (Campbell 8561), Porto
Walter (Ferreira 10436); AMAZONAS, município de Beruri (Campbell 20890), Itacoatiara (Loureiro
s.n.), Manaus (Rodrigues 2169), Presidente Figueiredo (Ferreira 6757), Rio Preto da Eva (Oliveira
1620), Uarini (Rocha 287); MATO GROSSO, município de Paranaíta (Soares 6732); PARÁ, município de
Jacareacanga (Soares 4496), Oriximiná (Silva 4601).
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AOO: 112km²
EOO: 893km²

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
Floresta de Várzea
Resume: Árvore de 20 m de altura (Maas 8045), ocorrendo nas florestas de igapó, de terra firme e
várzea na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Com uma alta densidade demográfica (41 hab./ha), na zona Norte de Manaus o crescimento
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populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma vem
sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos principais
responsáveis pelo desmatamento verificado nos últimos 18 anos. 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: 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
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conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

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

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

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

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

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil 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 de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (Rocha 287), Reserva
Florestal Adolfo Ducke (Souza 87).
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Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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ANNONACEAE

Duguetia riedeliana R.E.Fr.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Marta Moraes
Data:04-12-2018

Justificativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila,  Floresta  Estacional  e  Restinga  associadas  a  Mata  Atlântica,  e
Cerradão e Carrasco associados ao Cerrado, nos estados de Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Piauí e Rio
de Janeiro. Apresenta distribuição muito ampla, EOO= 941111 km², grande amplitude de habitats e
ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.
Adcionalmente,  não existem dados sobre tendências populacionais  que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam  sua  perpetuação  na  natureza.  Assim,  a  espécie  foi  considerada  como  Menor
Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e
números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bull. Herb. Boissier ser. 2, 7: 1002. 1907.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ALAGOAS, município de Palmeira dos Índios (Chagas-Mota 2375), Traipu (Lyra-Lemos 11812);
CEARÁ, município de Crateús (Costa 36), Guaramiranga (Castro 2883), Mulungu (Gomes 200924),
Novo Oriente (Araújo 469), São Benedito (Fernandes s.n.), São Gonçalo do Amarante (Ferreira 123),
Tianguá (Fernandes s.n.), Ubajara (Araújo 1066); ESPÍRITO SANTO, município de Cachoeiro de
Itapemirim (Folli 6289); PIAUÍ, município de Currais (Fernandes s.n.); RIO DE JANEIRO, município de
Armação dos Búzios (Maas 8819), Rio de Janeiro (Lobão, s.n.), São Pedro da Aldeia (Lima 3106).
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AOO: 92km²
EOO: 941111.62km²

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)
Restinga
Resume: Árvores de 4-6 m de altura (Maas et al., 2001), ocorrendo em vegetação de restinga e
floresta ombrófila da Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
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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). 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). 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: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: As florestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Segundo Siqueira et al. (2004) a partir da criação de programas
de extensão e fomento florestal do governo e de empresas privadas na década de 1990 iniciou-se a
ocupação de extensas áreas com plantios homogêneos, principalmente Eucalyptus e Pinus no estado
do Espírito Santo. O Estado possui cerca de 35% de sua área com aptidão preferencial para a
atividade florestal, apresentando os maiores índices mundiais de produtividade de Eucalyptus
(Siqueira et al., 2004).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual da Pedra Branca (Araújo 3), Parque Nacional da Tijuca
(Glaziou 6464), Parque Estadual da Costa do Sol (Braga 4865).

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

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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ANNONACEAE

Duguetia sessilis (Vell.) Maas

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:04-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente conhecida por arco-de-pipa-da restinga e araticum-vermelho, foi coletada em Floresta
Ombrófila  e  Restinga  associadas  a  Mata  Atlântica  nos  estados  do  Rio  de  Janeiro  e  Espírito  Santo.
Apresenta distribuição relativamente ampla, EOO=42433 km², amplitude de habitats e ocorrência
confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. 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). 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.
Mesmo as  Restingas estado cada vez  mais  degradadas e  fragmentadas,  a  espécie  encontra-se
legalmente protegida nestes ambientes, e ocorre também em áreas florestadas adjacentes. 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: Candollea 49(2): 424 1994. Popularmente conhecida por arco de pipa da restinga
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), ariticum-vermelho (Lopes e Mello-Silva, 2014).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ESPÍRITO SANTO, municípios de Conceição da Barra (Giaretta 688), Linhares (Siqueira 256);
RIO DE JANEIRO, município de Arraial do Cabo (Farney 4421), Cardoso Moreira (Costa 204), Nova
Iguaçu (Valente 319), Quissamã (Kurtz 307), Rio de Janeiro (Peckolt 1), Saquarema (Farney 714).
AOO: 64km²
EOO: 42433.24km²
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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)
Restinga
Resume: Árvores de 2-8 m de altura, ocorrendo em vegetação de restinga e floresta ombrófila da
Mata Atlântica (Lobão et al., 2005; Lopes e Mello-Silva, 2014).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
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al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). A expansão urbana é um dos vetores de pressão que incidem sobre a flora do Rio de Janeiro
(Fernandez et al., 2018; Loyola et al., 2018). Em especial, o crescimento urbano da Região dos Lagos
e para o Norte Fluminense onde ainda existiam extensas áreas de florestas de baixada e restingas
que foram gradualmente suprimidas ao longo das últimas décadas (Fernandez et al., 2018).

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:
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 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Natural da Vale (Lopes 150), Parque Estadual da Costa do Sol
(Farney 1272), Parque Nacional da Tijuca (Martinelli 3132), Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba
(Kurtz 307), Reserva Ecológica Estadual de Jacarepiá (Maas 8838).

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

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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ANNONACEAE

Ephedranthus dimerus J.C. Lopes, Chatrou & Mello-Silva

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:31-10-2018

Justificativa:  Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil  ((Flora do Brasil  2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como pindaíba-preta, foi  coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata
Atlântica  nos  estados  da  Bahia,  Espírito  Santo  e  Minas  Gerais.  Apresenta  ampla  distribuição,
EOO=175979 km²,  presença frequente 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. Por essas razões,
portanto,  E.  dimeurs foi  considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento,  mesmo
considerando-se o cenário de redução de qualidade e extensão de habitats em muitos municípios e
estados  em  que  a  espécie  ocorre  (Lapig,  2018).  Estudos  específicos  sobre  números  e  tendências
populacionais e potenciais pressões diretas que afetem sua perpetuação na natureza devem ser
conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta e evitar assim sua inclusão
em categoria de ameaça mais restritiva no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Brittonia, 66/1:70-74, 2014. Ephedranthus dimerus é a única espécie de
Ephedranthus da Mata Atlântica e a primeira espécie do gênero com flores dímeras. É similar a E.
guianensis por apresentarem as folhas estreitamente obovadas a elípticas, com as mesmas
dimensões e base cuneada a aguda. No entanto, as duas espécies podem ser distintas pelo número
de monocarpídios do fruto e comprimento dos estipes (Lopes et al., 2014).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados da BAHIA, municípios de Barra (Costa 679), Belmonte (Santos 1105), Prado (Thomas 10132),
Santa Cruz de Cabrália (Santos 732); ESPÍRITO SANTO, municípios de Linhares (Folli 465), Pinheiros
(Leoni 5840); MINAS GERAIS, municípios de Caratinga (Andrade 155), Itueta (Tameirão Neto 2446),
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Santa Rita do Itueto (Luz 275)
AOO: 56km²
EOO: 175979km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat:
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com 2 a 30 m de altura (Lopes et al., 2014) que habita a Floresta Ombrófila na Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: androidioecious
Fenologia:
flowering Sep to Nov
fruiting Jan to Jun
Resume: Todas as espécies de Ephedranthus são androdioicas, i.e.,os indivíduos têm flores
hermafroditas ou masculinas. Androdioicia é encontrada em poucos gêneros de Annonaceae (Lopes
et al., 2014). Florescem entre setembro e novembro e frutificam de janeiro a junho (Lopes et al.,
2014).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A região de Santa Cruz de Cabrália e Porto Seguro apresentou um crescimento urbano mal
planejado representado pela ocupação urbana desordenada e pela descaracterização da paisagem.
Isto ainda é agravado por causa do turismo que causa um aumento demográfico sazonal e,
consequentemente, de lixo e esgoto (Carvalho, 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Na região de Belmonte e Canavieiras, a supressão da floresta torna-se mais significativas
no século XX, com a instalação de novas formas de utilização da terra como a expansão da pecuária
(Nascimento & Dominguez, 2010). O município de Prado com 168684 ha, possui 30% de seu território
(49621 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018). O município de Linhares com 350371 ha,
possui 34% de sua área (117270 ha) ocupada por pastagem (Lapig 2018). O município de Pinheiros
(ES) tem 35% de seu território utilizado para pastagem (Lapig, 2018)

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Linhares (ES) está entre os municípios brasileiros produtores de cana-de-açúcar, cujos
plantios iniciaram a partir da década de 1980 e substituíram as florestas nativas e áreas de tabuleiros
(Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010; Tavares e Zonta, 2010). Tais
cultivos são associados a prática da queima dos canaviais, com a finalidade de diminuir a quantidade
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. O município de Pinheiros
(ES) tem 9871 ha de seu território plantado de cana-de-açúcar, 1000 ha de milho e 3077 ha de
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reflorestamento (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A Estação Biológica de Caratinga compreende 880 ha de matas que, na maior parte,
sofreram variadas formas de exploração, desde o corte seletivo até a derrubada total para o
estabelecimento de pastagens (Lombardi; Gonçalves, 2000)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada nas seguintes Unidades de Conservação: Estação Ecológica do Pau-Brasil - BA (Santos
732), Reserva Biológica Córrego do Veado - ES (Leoni 5840), Reserva Florestal CVRD - ES (Lopes 362),
Estação Biológica de Caratinga - MG (Gomes 5).

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

ANNONACEAE

Guatteria candolleana Schltdl.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Mary Luz Vanegas León
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore  até  4  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,
2018),  popularmente  conhecida  por  pindaíba,  foi  coletada  na  Floresta  Ombrófila  e  na  Restinga
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associadas ao domínio da Mata Atlântica, nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=406463 km², diversos registros em coleções
biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência confirmada em Unidades de
Conservação de proteção integral. 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, Guatteria candolleana
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: Linnaea, 9: 325, 1834. Nomes populares: pindaíba, pindaíba-candoleana,
pindaíbada-de-capoeira, pindaíba-mole, puruna-do-nativo. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. APA de Macaé de Cima, Reserva Biológica de Comboio, Reserva Florestal de
Porto Seguro, Reserva Florestal da CVRD, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Reserva Biologica de
Poço das Antas, Estação Experimental "Gregorio Bondar".; 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Mata Atlântica; 5 - possui
amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não. ; 7 - apresenta dados
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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. (J. Lopes,
com. pess. 23/11/2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados da Bahia (Mori 13858), Espírito Santo (Hatschbach 58044), Minas Gerais (Costa s.n.), Rio de
Janeiro (Pardo 725) e São Paulo (Loefgren e Edwall CGG2743). Segundo a Flora do Brasil 2020 a
espécie não ocorre no estado de São Paulo.
AOO: 136km²
EOO: 406463km²

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)
Restinga
Resume: Árvore até 4 metros de altura, que ocorre na Mata atlântica nas formações florestais de
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encosta e na restinga (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
Detalhes: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). A região litoral sul do Espírito Santo apresenta elementos potenciais para o desenvolvimento
de diversas atividades econômicas, sobretudo dos setores turístico e residencial. Entretanto, a não
compatibilização dessas atividades com os recursos naturais disponíveis vem gerando modificações
no meio físico/natural com elevado grau de desequilíbrio físico-territorial e ambiental, o que tem
comprometido seriamente a estruturação do desenvolvimento regional (IPES, 2000). No território do
Norte Fluminense é a crescente taxa de urbanização, com crescentes fluxos migratórios atraídos pela
crescente oportunidade oferecida pelo setor petrolífero (Lemos et al., 2014). Adicionalmente, o setor
do turismo vem sendo incentivado nas áreas Norte-Noroeste Fluminense, conhecidas como Costa
Doce e Noroeste das Águas, respectivamente (Costa, 2015; SETUR, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
APA de Macaé de Cima (US), Reserva Biológica de Comboio (PI), Reserva Florestal de Porto Seguro
(US), Reserva Florestal da CVRD (PI), Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PI), Reserva Biologica de
Poço das Antas (PI), Estação Experimental "Gregorio Bondar" (US).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ANNONACEAE
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Guatteria cryandra Erkens & Maas

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:29-11-2018

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 nos estados do Amapá, Amazonas e Pará.
Apresenta distribuição muito ampla, EOO=427657 km² e ocorrência em área onde ainda predominam
na  paisagem  extensões  consideráveis  de  ecossistemas  amazônicos  em  estado  prístino.
Adcionalmente,  não existem dados sobre tendências populacionais  que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam  sua  perpetuação  na  natureza.  Assim,  a  espécie  foi  considerada  como  Menor
Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e
números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Rodriguésia 59(2): 404. 2008.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAPÁ, município de Ferreira Gomes (Pires 50875), Laranjal do Jari (Rabelo 2748);
AMAZONAS, município de Itacoatiara (Loureiro 35748), Manaus (Loureiro s.n.), Maués (Santos 551),
Rio Preto da Eva (Benko-Isepon s.n.); PARÁ, município de Almeirim (Santos 298), Altamira (Bahia 75),
Dom Eliseu (Plowman 9413), Melgaço (Oliveira s.n.), Paragominas (Nascimento 146), Santarém (Fróes
31243), São Domingos do Capim (Fróes 24098), São Miguel do Guama (Kuhlmann 209), Tucuruí
(Ramos 915), Vitória do Xingu (Kuhlmann 24361).
AOO: 92km²
EOO: 427657.88km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
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Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de 3-10 m de altura, ocorrendo em floresta de terra firme na Amazônia (Maas e
Westra, 2011).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: 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:
mature individuals
habitat
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:
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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
Declínio:
habitat
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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: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010). Além disso, a extração de madeira aumenta a suscetibilidade
da floresta ao fogo (Fearnside, 2005).

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

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: A espécie foi registrada próxima a Usina Hidrelétrica Silvio Braga - Curuá-Una (Fróes
31243). 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
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a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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ANNONACEAE

Guatteria duckeana R.E.Fr.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Marta Moraes
Data:29-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  15 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por envira, foi coletada em Floresta de Terra-Firme e Savana Amazônica
associadas  a  Amazônia  nos  estados  do  Amazonas,  Mato  Grosso,  Pará  e  Rondônia.  Apresenta
distribuição muito ampla, EOO=1708310 km² e ocorrência confirmada dentro dos limites de Unidades
de  Conservação  de  proteção  integral.  Adcionalmente,  não  existem  dados  sobre  tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além de não serem
descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, a
espécie  foi  considerada  como Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando ações  de
pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na
natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Acta Horti Berg. 12: 468. 1939. Popularmente conhecida por envira (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 Apuí (Zartman 5712), Beruri (Prance 20620), Borba (Ferreira 3872),
Juina (Neto 540), Manaquiri (Campbell 20849), Manaus (Rodrigues 21758), Presidente Figueiredo
(Silva 1367), São Gabriel da Cachoeira (Pires 15670); MATO GROSSO, município de Nova Xavantina
(Philcox 4150), Ribeirão Cascalheira (Harley 11128); PARÁ, município de Almeirim (Pires 1584),
Altamira (Pires 6411), Breves (Pires 5126), Castanhal (Araújo 70); RONDÔNIA, município de Pimenta
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Bueno (Bigio 1253).
AOO: 100km²
EOO: 1708310.14km²

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 6-15 m de altura, ocorrendo em savana amazônica e floresta de terra firme na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) e em Cerrado (Philcox 4150).

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
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populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma vem
sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos principais
responsáveis pelo desmatamento verificado nos últimos 18 anos (Nogueira et al., 2007).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. A região do
Cerrado é responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em
particular a soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O
Cerrado brasileiro sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001),
tendo cerca de 10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser
considerado o celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de
Cerrado têm sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al.,
2011; Rachid et al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et
al., 2009; Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
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rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006). Ainda, a região do Cerrado é responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida
no Brasil (Pereira et al., 2012).

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

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
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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). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

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

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

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A espécie foi registrada na margem do Lago da Eletrogoes na Usina Hidrelétrica Rondon II
(Bigio 1253) e na Usina Hidrelétrica de Balbina (Silva 1367). 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
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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 Estação Ecológica de Iquê (Neto 540), Reserva Biológica Nascentes Serra
do Cachimbo (Pires 6411).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ANNONACEAE

Guatteria emarginata Lobão, Maas & Mello-Silva

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:28-09-2018

Justificativa: Árvore de até 17 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  associada  a  Mata  Atlântica  no  estado  do  Espírito  Santo,
município de Santa Teresa. Conhecida apenas pela coleta tipo (Lobão et al., 2010), pouco se avançou
em relação ao conhecimento de G. emarginata desde sua descrição. Foi  documentada em área
serrana do estado do Espírito Santo ainda recoberta em sua grande parte por expressivos fragmentos
florestais,  dentro  de  Unidade  de  Conservação  de  proteção  integral.  Diante  da  carência  de
informações, a espécie foi considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que
o conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta.
Assim, demanda-se ações de pesquisa (taxonomia, distribuição, números e tendências populacionais)
urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção à luz de novas e precisas
informações.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Blumea 55(2): 120-122. 2010

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do ESPÍRITO SANTO, município de Santa Teresa (Vervloet 2316). Conhecida apenas pela coleta
tipo (Lobão et al., 2010).
AOO: 4km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 17 m de altura (Vervloet 2316), que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: Foi coletada em flor no mês de abril (Vervloet 2316)

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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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Biológica Augusto Ruschi (Vervloet 2316)

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

ANNONACEAE

Guatteria ferruginea A.St.-Hil.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore  até  20  m de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,
2018), popularmente conhecida por pindaíba, foi coletada na Floresta Ombrófila, Floresta Estacional
Semidecidual e na Restinga, associadas aos domínios da Amazônia e Mata Atlântica, nos estados do
Amapá, Amazônia, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e Rondônia. Apresenta
distribuição ampla,  EOO=4951564 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  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, Guatteria ferruginea foi considerada como Menor Preocupação (LC).
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. Merid. (A. St.-Hil.). i. 38. Popularmente conhecida por pindaiba coração
no estado do Espírito Santo (Farias 132). 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 Biológica de Tinguá, Reserva Biológica de Poço das Antas, Parque Nacional de Serra dos
Órgãos, Reserva Particular do Patrimônio Natural El Nagual, RPPN Caminho das Pedras, Floresta
Nacional do Tapajós, Parque Estadual do Desengano, Reserva de Sooretama, Estação Ecológica de
Paraíso, Reserva Biológica do Mico-leão, Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, APA Macaé de Cima,
Reserva Particular do Patrimônio Natural Jorge Monteiro, Reserva Florestal da Companhia Vale do Rio
Doce, Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, Reserva do Alto Cariri, RPPN Caminho das
Pedras, Reserva Biológica União. 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: Não. (Mario Gomes, com. pess. 23/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população é considerada ocasional. Não existem dados
sobre a população (Jenifer Lopes, com. pess. 23/11/2018).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência no estado: Amapá
(Cowan 38187), Amazonas (Quinet 1154), Bahia (Fiaschi 2317), Espírito Santo (Vervloet 1528), Minas
Gerais (Giordano et al. 2768), Pará (Giacomin; et al 2950), Paraná (Mendes 115), Rio de Janeiro
(Lobão 1357), Rondônia (Santos et al. 3475). Segundo a Flora do Brasil 2020, a espécie também
ocorre no Mato Grosso, porém não ocorre no estado do Amapá.
AOO: 448km²
EOO: 4951565km²

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: Amazônia
Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Vegetação de Restinga
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores até 20 m de altura (Cid 8413), ocorrendo nos domínios da Amazônia e Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020, 2018).

Ameaças:
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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: 1.1 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).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very 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,
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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: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Tinguá, Reserva Biológica de Poço das Antas, Parque
Nacional de Serra dos Órgãos, Reserva Particular do Patrimônio Natural El Nagual, RPPN Caminho das
Pedras, Floresta Nacional do Tapajós, Parque Estadual do Desengano, Reserva de Sooretama, Estação
Ecológica de Paraíso, Reserva Biológica do Mico-leão, Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, APA
Macaé de Cima, Reserva Particular do Patrimônio Natural Jorge Monteiro, Reserva Florestal da
Companhia Vale do Rio Doce, Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, Reserva do Alto Cariri,
RPPN Caminho das Pedras, Reserva Biológica União

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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ANNONACEAE

Guatteria friesiana (W.A.Rodrigues) Erkens & Maas

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:30-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por envireira, foi coletada em Flores de Terra Firme associada a Amazônia
nos estados do Amazonas e Rondônia. Apresenta distribuição ampla, EOO=143307 km², ocorrência
em área onde ainda predominam na paisagem extensões consideráveis de ecossistemas amazônicos
em estado prístino e Unidades de Conservação. Apesar de possui potencial valor econômico por seus
extratos fitoquímicos altamente aplicáveis (Santos et al., 2016; Costa et al., 2013, Britto et al., 2012),
não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número
de indivíduos,  além de não serem descritos usos potenciais  ou efetivos que comprometam sua
perpetuação na natureza. Assim, a espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste
momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim
de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Rodriguésia 59(2): 404. 2008. Popularmente conhecida por envireira (Maas e
Westra, 2011).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Alguns estudos fitoquímicos descreveram os constituintes químicos do óleo essencial de
Guatteria friesiana, bem como os alcalóides de aporfina encontrados nas suas folhas e caule (Costa et
al., 2013, 2016). Tais compostos têm sido utilizados no controle de insetos como, por exemplo, o
Aedes aegypti (Aciole et al., 2011; Krinski et al., 2014), de protozoários como o Trypanosoma cruzi
(Santos et al., 2016) devido sua atividade citotóxica. Além disso, os compostos dos óleos essenciais
da espécie apresentam atividade antitumoral (Britto et al., 2012; Costa et al., 2013).

Reference:
Costa, E.V., Cruz, P.E.O. da, Pinheiro, M.L.B., Marques, F.A., Ruiz, A.L.T.G., Marchetti, G.M., Carvalho,
J.E. de, Barison, A., Maia, B.H.L.N.S., 2013. Aporphine and tetrahydroprotoberberine alkaloids from the
leaves of Guatteria friesiana (Annonaceae) and their cytotoxic activities. J. Braz. Chem. Soc. 24,
788–796.

Costa, E. V., Pinheiro, M.L.B., Maia, B.H.L.N.S., Marques, F.A., Ruiz, A.L.T.G., Marchetti, G.M., Carvalho,
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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: AMAZONAS, município de Coari (Ferreira 12225), Manaus (Ribeiro 1208), Rio Preto da Eva
(Dick 5); RONDÔNIA, município de Candeias do Jamari (Thomas 5097).
AOO: 52km²
EOO: 143307.02km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 3-10 m de altura (Maas e Westra, 2011), ocorrendo em floresta de terra firme na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Com uma alta densidade demográfica (41 hab./ha), na zona Norte de Manaus o crescimento
populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma vem
sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos principais
responsáveis pelo desmatamento verificado nos últimos 18 anos. 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: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
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substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.

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

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
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Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

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

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
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
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Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Ribeiro 1208).

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

ANNONACEAE

Guatteria hispida (R.E.Fr.) Erkens & Maas

Risco de extinção: ENB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:11-12-2018
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Justificativa:  Árvore  de  até  6  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente conhecida por envireira, foi coletada em Savana Amazônica e Campinarana associadas
a Amazônia no estado do Amazonas, município de Manaus. Apresenta distribuição restrita, EOO=662
km² e cinco situações de ameaça. Apesar de possuir potencial valor econômico pelos compostos
químicos presentes nos óleos essenciais extraídos do caule e das folhas (Ferraz et al., 2014; Ribeiro
et al., 2012; Costa et al., 2010), a prospecção e utilização destes não parece representar vetor de
stress  severo  para  a  espécie.  Entretanto,  Sabe-se  que  a  floresta  amazônica  perdeu  17%  de  sua
cobertura  florestal  original,  principalmente  devido  à  atividades  oriundas  da  agroindústria,  pecuária
extensiva, infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al.
2016).  O crescimento urbano exponencial  de Manaus,  hoje  o  12º  maior  centro urbano do país
(Nogueira et al., 2007) e de onde provém grande parte das coletas atribuídas ao táxon, vulnerabiliza
as restritas subpopulações conhecidas da espécie. O estabelecimento de estradas sobrepostas a
distribuição da espécie agem também como impulsionadoras do desmatamento e do estabelecimento
de atividades agrossilvipastoris  (Lapig,  2018;  Fernside,  2015;  Fernside e Graça,  2006),  também
dentro dos limites de áreas protegidas como a Reserva Florestal  A.  Ducke.  Diante do exposto,
portanto, considera-se a espécie Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em qualidade
e  extensão  de  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências
populacionais)  e  consevação  (Plano  de  Ação)  a  fim de  se  garantir  sua  perpetuação  na  natureza  no
futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Rodriguésia 59(2): 404. 2008. Popularmente conhecida por envireira (Maas e
Westra, 2011).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Os compostos químicos presentes nos óleos essenciais extraídos do caule e das folhas da
espécie apresentam atividades antioxidante (Costa et al., 2010) e citotóxica antimicrobiana (Costa et
al., 2010) e antitumoral (Ferraz et al., 2014; Ribeiro et al., 2012).

Reference:
Costa, E.V., Pinheiro, M.L.B., Barison, A., Campos, F.R., Salvador, M.J., Maia, B.H.L.N.S., Cabral, E.C.,
Eberlin, M.N., 2010. Alkaloids from the bark of Guatteria hispida and their evaluation as antioxidant
and antimicrobial agents. J. Nat. Prod. 73, 1180–1183.

Ferraz, R.P.C., Bomfim, D.S., Carvalho, N.C., Soares, M.B.P., Pinheiro, M.L.B., Costa, E. V., Bezerra,
D.P., 2014. Cytotoxic properties of the leaf essential oils of Guatteria blepharophylla and Guatteria
hispida (Annonaceae). Flavour Fragr. J. 29, 228–232.

Ribeiro, S.S., Jesus, A.M., Dos Anjos, C.S., Silva, T.B., Santos, A.D.C., Jesus, J.R., Andrade, M.S.,
Sampaio, T.S., Gomes, W.F., Alves, P.B., Carvalho, A.A., Pessoa, C., Moraes, M.O., Pinheiro, M.B., Prata,
A.N., Blank, A.F., Silva-Mann, R., Moraes, V.R.S., Costa, E. V., Nogueira, P.L., Bezerra, D.P., 2012.
Evaluation of the cytotoxic activity of some Brazilian medicinal plants. Planta Med. 78, 1601–1606.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Altitude => Tipo de Valor: less then Absoluto: 200
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Manaus (Assunção 313).
AOO: 32km²
EOO: 662km²
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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
Fitofisionomias: Campinarana Florestada
Tipo de Vegetação: Savana Amazônica
Campinarana
Resume: Árvore de 6 m de altura (Maas e Westra, 2011), ocorrendo em campinarana florestada e
savana amazônica na Amazônia (Maas e Westra, 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
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
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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: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).
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Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.

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

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

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
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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 et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Assunção 313).

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

ANNONACEAE

Guatteria latifolia R.E.Fr.

Risco de extinção: ENB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Eduardo Fernandez
Data:03-12-2018

Justificativa:  Árvore com cerca de 10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,
2018). Foi coletada em Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) associada a Mata Atlântica nos estado do
Rio de Janeiro  e  Minas Gerais.  Apresenta distribuição restrita,  EOO=3035 km² e ocorrência  em
fitofisionomia  severamente  fragmentada.  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  fluminenses  e  mineiros  encontram-se  fragmentados  como  resultado  de
atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando somente entre 20% e 11% de
remanescentes florestais originais, respectivamente (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Mesmo com
ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral, como o Parque Nacional do
Itatiaia, de onde provém a maior parte dos registros de coleta atribuidos a espécie, 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), o crescimento urbano acelerado da segunda maior
metrópole do país (Lapig, 2018; Simões e Lino, 2003) e o aumento do desmatamento para áreas
agrícolas, na intensidade na visitação de turistas e frequência e intensidade de incêndios (Aximoff e
Rodrigues, 2011; Barros, 2008; Soares, 2008) representam vetores de stress severos a perpetuação
de G. latifolia na natureza. Assim, a espécie foi considerada Em Perigo (EN) de extinção, pela sua
distribuição restrita,  valor  de EOO e alto grau de fragmentação dos ecossistemas florestais  em que
ocorre. Infere-se declínio contínuo em EOO e qualidade e extensão do habitat. Recomenda-se ações
de pesquisa (busca por novas localidades, tendências e números populacionais) e conservação (Plano
de Ação) urgentes a fim de se garantir a perpetuação da espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Acta Horti Berg. 12: 326. 1939.

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, município de Bocaina de Minas (Vieira 1775), Itamonte (Quinet 623); RIO DE
JANEIRO, município de Cachoeiras de Macacu (Kulmann s.n.), Itatiaia (Silva Neto 333), Nova Iguaçu
(Lima 8416), Petrópolis (Giordano 2684), Resende (Marquete 3416).
AOO: 76km²
EOO: 3035.97km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores com cerca de 10 m (Braga 2908), ocorrendo em floresta ombrófila da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: 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).

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: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O Parque Nacional do Itatiaia é recorrentemente atingido por incêndios, sobretudo no
período mais seco, durante o inverno (Aximoff e Rodrigues, 2011).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional do Itatiaia (Silva Neto 333), Reserva Biológica do Tinguá
(Lima 7840).

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:

ANNONACEAE

Guatteria macropus Mart.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Gláucia Crispim
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Data:30-11-2018

Justificativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) e Restinga associada a Mata
Atlântica e Amazônia nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro.
Apresenta  distribuição  muito  ampla,  EOO=1374791  km²,  constante  frequência  em  herbários,
ocorrência  em  múltiplas  fitofisionomias  em  dois  domínios  fitogeográficos  distintos  e  presença
confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Adcionalmente, não
existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de
indivíduos,  além  de  não  serem  descritos  usos  potenciais  ou  efetivos  que  comprometam  sua
perpetuação na natureza. Assim, a espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste
momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim
de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: DESCRITA EM: Flora Brasiliensis 13(1): 28, t. 8. 1841. RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO: Família:
Annonaceae. Espécie: Guatteria macropus. 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

194



protegida dentro de Unidades de Conservação? Sim. Por favor, exemplifique quais Unidades de
Conservação a espécie já foi registrada. Reserva Biológica de Comboios, Reserva Biológica Duas
Bocas, RPPN Salto Apepique, Reserva Natural do Vale do Rio Doce, Reserva Biológica de Comboios,
Reserva Biológica de Sooterama, Estação Ecológica Estadual Nova Esperança, RPPN "Caminho das
Pedras", Parque Nacional de Serra das Lontras, Reserva Biológica de Comboios, Estação Ecológica
Estadual Nova Esperança. Pelo seu conhecimento esta espécie tem sido coletada recentemente
(entre 2010-2018)?: Sim. A espécie possui distribuição ampla (ocorre em mais de um bioma)?: Não.
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. Como você classifica a frequência dos indivíduos na população global da espécie?:
Ocasional. Questionário respondido por: Mario Gomes.

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

População:
Não existem dados sobre as populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados da Bahia (Fiaschi 2710), Espírito Santo (Pereira 4032), Minas Gerais (Irwin 2252), Pará
(Prance 25682) e Rio de Janeiro (Lima s.n.).

AOO: 164km²
EOO: 1374791km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
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Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: árvore 12 m de altura (Lopes 558), ocorre na Amazônia na terra firme (Prance 25682) e na
Mata Atlântica na Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial) e na Restinga (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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). Guatteria macropus ocorre na região do arco do desmatamento no Pará
(Prance 25682)

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
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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 registrada em: Reserva Biológica de Comboios, Reserva Biológica Duas Bocas, RPPN
Salto Apepique, Reserva Natural do Vale do Rio Doce, Reserva Biológica de Comboios, Reserva
Biológica de Sooterama, Estação Ecológica Estadual Nova Esperança, RPPN "Caminho das Pedras",
Parque Nacional de Serra das Lontras, Reserva Biológica de Comboios, Estação Ecológica Estadual
Nova Esperança (Gomes, M. com. pess.).

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

Guatteria oligocarpa Mart.

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore  até  15  m de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,
2018), foi coletada na Floresta Ombrófila e na Restinga, associadas ao domínio da Mata Atlântica, nos
estados de Alagoas e Bahia. Apresenta distribuição ampla, EOO=340903 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  diferentes  fitofisionomias,  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, Guatteria oligocarpa foi considerada como Menor Preocupação (LC).
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora Brasiliensis 13(1): 33. 1841. De acordo com o especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R. Não; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação de Proteção Integral. R. Sim, ocorre na RPPN Caminho das Pedras, Reserva Municipal
Cachoeira do Pau, Parque Nacional de Monte Pascoal, Reserva Biológica do Mico Leão, Estação
Experimental Lemos Maia, Parque Nacional do Pau-Brasil, APA do Pratigi, Parque Nacional do
descobrimento, Parque Estadual do Rio Doce, Estação Experimental Djalma, Reserva Biológica de
Una, RPPN Salto Apepique, Parque Estadual Serra do Condurú, Reserva Florestal CVRD, Parque
Municipal da Boa Esperança; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R. Sim; 4 - é uma
espécie com distribuição ampla. R. Não, ocorre somente na Mata Atlântica; 5 - possui amplitude de
habitat. R. Não; 6 - possui especificidade de habitat. R. Sim; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o
tamanho populacional. R. Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.
Frequentes (Mário Gomes, com. pess. 26/11/2018).

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

População:
Não existem dados sobre a população. Segundo Lobão et al. (2012), apesar da distribuição restrita, é
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bastante comum principalmente na Bahia, onde forma grandes populações em diversos municípios
litorâneos.

Reference:
Lobão, A.Q., Mello-Silva, R. de, Forzza, R.C., 2012. Guatteria (Annonaceae) da Floresta Atlântica
brasileira. Rodriguésia 63, 1039–1064.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Alagoas (Thomas 12406), Bahia (Lobão 729).
AOO: 392km²
EOO: 340903.02km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores de 1,5-15 m de altura, ocorrendo em vegetação de restinga e floresta ombrófila na
Mata Atlântica (Lobão et al., 2012).

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

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RPPN Caminho das Pedras, Reserva Municipal Cachoeira do Pau, Parque
Nacional de Monte Pascoal, Reserva Biológica do Mico Leão, Estação Experimental Lemos Maia,
Parque Nacional do Pau-Brasil, APA do Pratigi, Parque Nacional do descobrimento, Parque Estadual do
Rio Doce, Estação Experimental Djalma, Reserva Biológica de Una, RPPN Salto Apepique, Parque
Estadual Serra do Condurú, Reserva Florestal CVRD, Parque Municipal da Boa Esperança

Usos:
Uso:
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Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ANNONACEAE

Guatteria pogonopus Mart.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore  até  15  m de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,
2018), foi coletada na Floresta Ombrófila e na Restinga, associadas ao domínio da Mata Atlântica, nos
estados de Alagoas, Bahia,  Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais,  Paraíba, Pernambuco, Sergipe e
Tocantins.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=1423319  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 diferentes fitofisionomias, 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,
Guatteria pogonopus foi considerada como Menor Preocupação (LC).
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 13(1): 34. 1841. 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 Serra de Itabaiana, Reserva Biológica Augusto Ruschi, Estação
Biológica de Santa Lúcia, Estação Biológica de São Lourenço, RPPN Serra Bonita, Reserva Biológica de
Duas Bocas, Parque Nacional Monte Pascoal, Parque Estadual do Rio Doce, Reserva Biológica do Mico-
leão, APA de Guadalupe, RPPN Suíça, Parque Nacional da Serra de Itabaiana, REBIO Pedra Talhada,
Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra Bonita, Parque Estadual Serra de Caldas Novas,
Parque Nacional de Ubajara, Reserva Biológica de Córrego Grande, RPPN Fonte da Bica, Parque
Nacional do Pau-Brasil, Reserva Biológica de Una, Estação Biológica Caixa D'Água, Parque Ecológico
de Sauípe, Parque Estadual da Serra do Conduru, Reserva do Vale de Rio Doce. 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: Frequente. 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R: (Mario Gomes
com. pess. 26/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada frequente. Não é
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conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência no estado: Alagoas
(Mota 12287), Bahia (Harley 28425), Ceará (Silveira 812), Espírito Santo (Maas 9873), Minas Gerais
(Tameirão Neto 3376), Paraíba (Barbosa 1688), Pernambuco (Chagas-Mota 10837), Sergipe (Viana
1658) e Tocantins (Ramos 617). Segundo a Flora do Brasil 2020, a espécie não ocorre nos estados:
Sergipe e Tocantins.
AOO: 896km²
EOO: 1423320km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores ou arbustos de 2–15 m de altura, ocorrendo no domínio da Mata Atlântica (Flora do
Brasil 2020, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very 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: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional Serra de Itabaiana, Reserva Biológica Augusto Ruschi,
Estação Biológica de Santa Lúcia, Estação Biológica de São Lourenço, RPPN Serra Bonita, Reserva
Biológica de Duas Bocas, Parque Nacional Monte Pascoal, Parque Estadual do Rio Doce, Reserva
Biológica do Mico-leão, APA de Guadalupe, RPPN Suíça, Parque Nacional da Serra de Itabaiana, REBIO
Pedra Talhada, Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra Bonita, Parque Estadual Serra de
Caldas Novas, Parque Nacional de Ubajara, Reserva Biológica de Córrego Grande, RPPN Fonte da Bica,
Parque Nacional do Pau-Brasil, Reserva Biológica de Una, Estação Biológica Caixa D'Água, Parque
Ecológico de Sauípe, Parque Estadual da Serra do Conduru, Reserva do Vale de Rio Doce

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

ANNONACEAE

Guatteria rigida R.E.Fr.

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  14 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por embireira-do-campo , foi coletada em Campinarana, Cerrado (lato sensu)
e Floresta Ciliar e/ou de Galeria associadas ao Cerrado, a Amazônia e a Mata Atlântica nos estados do
Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Apresenta distribuição ampla, EOO=1322514 km²,
diversos  registros  depositados  em  coleções  biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas
recentemente,  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral  e  em
áreas  onde  ainda  predominam  na  paisagem  extensões  significativas  de  ecossistemas  naturais  em
estado prístino de conservação. A espécie ocorre em múltiplas fitofisionomias e em distintos domínios
fitogeográficos,  de forma frequente/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,  G.  rigida  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: Ark. Bot. 5(4): 8. 1906. Popularmente conhecida por embireira-do-campo (Flora
do Brasil 2020, 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 Estadual
Cristalino. 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R: Sim. 4 - é uma espécie com
distribuição ampla. R: Sim. Amazônia e Cerrado. 5 - possui amplitude de habitat. R: Sim. 6 - possui
especificidade de habitat. R.: Não. 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional.
R: Não. 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R: Ocasional. 9 - apresenta ameaças
incidentes sobre suas populações. R: (Mario Gomes, com. pess. 26/11/2018).

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

População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população. é considerada ocasional. Não existem dados
quantitativos sobre a população (Mario Gomes, com. pess. 26/11/2018).
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados:
Amazonas (Janssen 397), Goiás (Nobrega 238), Mato Grosso (Argent 6725), Pará (Silva 4936) e
Rondônia (Ferreira 4737).

AOO: 124km²
EOO: 1322514km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
2.2 Moist Savana
Biomas: Amazônia
Cerrado
Mata Atlântica
Fitofisionomias: Campinarana Arborizada
Savana
Formações Pioneiras sob Influência Fluvial
Tipo de Vegetação: Campinarana
Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvores até 14 m de altura, ocorrendo nos domínios da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo Nepstad et al. (2006) a indústria
pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento anual, esteve
temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²)
no sul da Amazônia seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
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
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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: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: A espécie foi coletada no ano de 2001, na área de influência direta (lado) da Hidrelétrica de
Cana Brava (Pereira-Silva 4481; 4750; 5770).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual Cristalino.

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

ANNONACEAE

Guatteria stenocarpa Lobão, Maas & Mello-Silva

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:01-11-2018

Justificativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica no estado da Bahia. Apresenta distribuição
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restrita,  EOO=809  km²,  AOO=24  km²  e  ocorrência  em  fitofisionomia  florestal  severamente
fragmentada.  Estima-se  que  restem atualmente  cerca  de  15% da  vegetação  original  da  Mata
Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al., 2009). Mesmo com ocorrência confirmada
dentro dos limites de Unidade de Conservação de proteção integral, sabe-se que grande parte das
florestas  úmidas  da  Bahia  encontram-se  fragmentadas  como  resultado  de  atividades  antrópicas
realizadas  no  passado e  atualmente,  restando 12% remanescentes  florestais  (SOS Mata  Atlântica  e
INPE, 2018). Desmatamento, corte madeireiro e implementação de atividades agrossilvipecuárias em
larga escala (Paciencia e Prado, 2005), principalmente plantações de Eucalyptus sp. (Baesso et al.,
2010; Landau, 2003), cacau (Rolim e Chiarello, 2004) e vastas áreas convertidas em pasto e outras
culturas, como seringa, piaçava e dendê (Alger e Caldas, 1996) constituem os principais vetores de
stress a persistência de G. stenocarpa na natureza. Diante do exposto, portanto, considera-se a
espécie Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e extensão e qualidade
de habitat.  Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição,  busca por  novas localidades,  censo,
números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a fim de se garantir a
perpetuação desta espécie no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Blumea 55(2): 122(fig. 1G-I). 2010
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados populacionais.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, municípios de Itacaré (Jardim 3096), Maraú (Jardim 2641), Taperoá (Hage 416), Una
(Lobão 748), Uruçuca (Thomas 11009)
AOO: 24km²
EOO: 809km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com 5 a 8 m de altura, que habita a Floresta Ombrófila na Mata Atlântica (Lobão et
al., 2010).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Nov to Fev
fruiting Fev to Nov
Resume: Foi coletada em flor nos meses de fevereiro (Jardim 2641) e novembro (Jardim 3096); e com
frutos nos meses de fevereiro (Jardim 2641), maio (Thomas 9812), julho (Lobão 748), outubro (Jardim
3096), novembro (Thomas 11009).

Ameaças:
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão fragmentadas como resultado da
atividade humana realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e implementação da
agricultura (Paciencia; Prado, 2005). Estima-se que a região tenha 30.000ha de cobertura florestal
(Paciência; Prado, 2005), 40.000ha em estágio inicial de regeneração e 200.000ha em área de pasto
e outras culturas, especialmente cacau (Theobroma cacao L.), seringa (Hevea brasiliensis Muell. Arg.),
piaçava (Attalea funifera Mart.) e dendê (Elaeis guianeensis Jacq.) (Alger e Caldas, 1996).
Especificamente em Una, 27% da cobertura florestal é ocupada por pasto, 15% de floresta em estágio
inicial de regeneração, 6% de plantação de cacau e 2 de plantação de seringa (Pardini, 2004). A
maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o principal produto da agricultura
(Paciência e Prado, 2005).

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

Hornschuchia citriodora D.M.Johnson

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marta Moraes
Data:26-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  20 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  pindaíba-feijão,  foi  coletada  em  Floresta  Estacional  Semidecidual,
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)  e  Restinga associadas a Mata Atlântica nos estados da Bahia e
Espírito  Santo.  Apresenta  distribuição  relativamente  ampla,  EOO=31947  km²  e  e  ocorrência
confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.  Considerada  rara
em algumas localidades, não existem dados sobre usos efetivos ou potenciais que resultem em
declínio populacional comprovado. Entretanto, sabe-se que grande parte dos ecossistemas florestais
da Bahia encontram-se fragmentadas como resultado de atividades antrópicas realizadas no passado
e  atualmente,  restando  12%  de  remanescentes  florestais  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  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 H. citriodora 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: Contr. Univ. Michigan Herb. 19: 259 (1993). Popularmente conhecida por pindaíba
feijão no Espírito Santo ().

População:
Considerada rara em localidade do município de Antônio Cardoso (Bahia). 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: BAHIA, município de Alcobaça (Santos 3328), Jussarí (Thomas s.n; RB 485209), Antônio
Cardoso (Melo 2774); ESPÍRITO SANTO, município de Vitória (Johnson 1848), Linhares (Lopes 110),
Guarapari (Pirano 2435), Soorotema (Siqueira 946).
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores com 5-20 m de altura (Johnson 1848), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Sobral, 2010). Ocorre em Restinga com solo arenoso (Santos 3328),em mata de tabuleiro em
recuperação (Lopes 110) e em transição com Floresta Semidecídua (Thomas s.n.; RB 484198)

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: Alguns municípios da Bahia tiveram perda de habitat maior do que 90%, como Lençóis
(92,28%) e Alcobaça (93,19%) (SOS Mata Atlântica/INPE, 2011). A espécie ocorre em área
completamente fragmentada/desmatada, com muitas áreas de solo exposto em localidades do
município de Alcobaça (BA) e Antônio Cardoso (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: A espécie ocorre proximo a área urbana no município de Guarapari (ES) (Google Earth Pro
Version 7.3.2., 2018). Planícies costeiras arenosas e tipos vegetacionais associados encontrados ao
longo da costa brasileira representam um ecossistema bastante diversificado em fisionomia, florística
e estrutura. Embora protegidas por unidades de conservação, são ameaçadas principalmente pela
especulação imobiliária e extração de areia (Assis et al., 2004).

Ações de Conservação:
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Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ÁREA DE PROTEçãO AMBIENTAL ALTO TABOãO (US), RESERVA BIOLÓGICA
DE SOORETAMA (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PONTA DA BALEIA / ABROLHOS (US)

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

ANNONACEAE

Malmea manausensis Maas & Miralha

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León; Marta Moraes
Data:26-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  envira-preta  e  envireira,  foi  coletada  em Floresta  de  Terra  Firme
associada a Amazônia nos estados do Amazonas e Pará. Apresenta distribuição relativamente ampla,
EOO=46455  km²  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de
proteção integral. Não existem dados sobre usos efetivos ou potenciais que resultem em declínio
populacional comprovado. Apesar de não contar com muitas coletas em herbário, isso pode ser
atribuído ao baixo esforço amostral  verificado em grande parte da Amazônia (BFG,  2015).  Assim,  a
espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC), 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: Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und
Pflanzengeographie 115(1): 85–87, f. 2. 1993. Nomes populares: Envira preta e Envireira (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do AMAZONAS, municípios Manaus (Ribeiro 1829), Presidente Figueiredo (Carvalho-Sobrinho
1560); PARÁ, municípios Itaituba (Silva 60), Santarém (Nascimento 450).
AOO: 20km²
EOO: 46455km²
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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 8 m de altura (Rodrigues 7888) que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da
Amazônia. Foi verificado ainda um aumento acentuado no desmatamento em pequena escala,
parcialmente compensando os declínios relatados anteriormente. Os eventos pequenos de
desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos últimos anos, mesmo em áreas protegidas.
Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas formas de ameaças incidentes na
Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas dessa região (Kalamandeen,
2017).
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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
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à
destruição de habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu
cultivo. Em função do cultivo de soja a agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a
avicultura e suinocultura expandiram, novas fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior,
surgindo como um novo fator responsável pela destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012).
A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão da fronteira
agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e Bermann, 2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto
de fatores que influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de
globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor
infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al.,
2006; Vera-Diaz et al., 2008).

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

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta
anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então
estimulado não apenas por estradas que aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas
também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de
posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas
por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas
principais estimulam a construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes
da rota principal da rodovia. Um exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319
(Manaus-Porto Velho). Estradas laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do
estado do Amazonas, que incluia vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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 coletada em: PARQUE NACIONAL DA AMAZÔNIA (PI), RESERVA EXTRATIVISTA TAPAJÓS
ARAPIUNS (US), RESERVA BIOLÓGICA DO UATUMÃ (PI) e na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Miralha
292).

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

ANNONACEAE

Oxandra martiana (Schltdl.) R.E.Fr.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Eduardo Fernandez
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León; Marta Moraes
Data:26-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  17 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por pindaíba-de-poste,  pindaíba e imbiú-preto,  foi  coletada em Floresta
Ombrófila (Floresta Pluvial) associada a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e
Rio  de  Janeiro.  Apresenta  distribuição  relativamente  ampla,  EOO=49102  km²  e  ocorrência  em
Unidades de Conservação de proteção integral. Não existem dados sobre usos efetivos ou potenciais
que resultem em declínio populacional verificável. Neste contexto, O. martiana foi considerada como
de Menor Preocupação (LC). Recomenda-se ações de pesquisa (tendências e números populacionais)
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a fim de se garantir a perpetuação da espécie na natureza.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Acta Horti Bergiani 10(2): 165. 1931. Nomes populares: pindaíba-de-poste,
pindaíba e imbiú-preto (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados de ESPIRITO SANTO, municípios Conceição do Castelo (Hatschbach 49946) e Linhares (Lopes
363); MINAS GERAIS, municípios Guaraciaba (Vidal 654), Marliéria (Costa s.n.) e Viçosa (Kuhlmann
2134); RIO DE JANEIRO, municípios Cachoeiras de Macacu (Thier 1056), Guapimirim (Guedes 2256),
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Nova Iguaçu (Lima 8649) e São José de Ubá (Nascimento 1786).
AOO: 40km²
EOO: 49102km²

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 17 m de altura (Costa s.n), ocorre na Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila
(Floresta fluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada em:
PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE (PI), FLORESTA NACIONAL DE GOYTACAZES (US), RESERVA
BIOLÓGICA DO TINGUÁ (PI), MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ (PI), ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MACACU (US) e ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE
PETRÓPOLIS (US).

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

ANNONACEAE

Oxandra unibracteata J.C.Lopes, Junikka & Mello-Silva

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
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Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:09-10-2018

Justificativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Semidecidual Submontana associada a Mata Atlântica no estado do
Espírito Santo, município de Linhares. A espécie apresenta distribuição muito restrita, EOO=12 km²,
AOO=12  km²  e  ocorência  exclusiva  em  fitofisionomia  florestal  severamente  fragmentada.  A
exploração de florestas no Espírito Santo teve um caráter predatório, com o rápido esgotamento das
reservas  florestais  nativas  (Siqueira,  et  al.  2004).  Atualmente,  restam  cerca  de  12,6%  da  Mata
Atlântica capixaba original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), e Linhares possui 34% de sua área
convertida em pastagens (Lapig 2018). Adcionalmente, o estado se projeta como um dos maiores
produtores globais de celulose, com o estabelecimento, incentivado por programas de fomento do
governo federal, de extensos cultivos de Eucalyptus e Pinus (Siqueira et al., 2004). A espécie poderia
ser  considerada  como  Dados  Insuficientes  (DD),  porém,  considerando-se  sua  descrição  recente,  o
cenário de degradação da Mata Atlântica capixaba e a ausência de habitat potencial fora dos locais
onde foi tradicionalmente coletada, optou por conduzir avaliação de risco de extinção. Apesar da
presença confirmada em área protegida,  esta  é  de  caráter  privado e  portanto,  não vitalício.  Assim,
considera-se O. unibracteata Criticamente em Perigo (CR) de extinção, pela sua distribuição restrita e
ocorrência  em  habitat  severamente  fragmentado.  Infere-se  declínio  contínuo  em  EOO,  AOO,
qualidade e extensão de habitat e, possivelmente, no número de situações de ameaça. Recomenda-
se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais, busca por subpopulações em
áreas adjacentes) e conservação (Plano de Ação, busca por subpopulações dentro de Unidade de
Conservação) urgentes a fim de se evitar a completa extinção de O. unibracteata da natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Phytotaxa 84(1): 25. 2013

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência no
estado do ESPÍRITO SANTO, municípios de Linhares (Silva 272), Rio Bananal (Folli 6828).
AOO: 12km²
EOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com até 25 m de altura (Silva 272), que habita a Floresta Estacional Semidecidual, na
Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Fenologia:
flowering Nov to Dec
fruiting May to May
Resume: Foi coletada em flor nos meses de novembro (Silva 272) e dezembro (Folli 6828); e com
frutos em maio (Folli 545).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A exploração de florestas naturais no Espírito Santo teve um caráter predatório e entrou em
declínio no final da década de 1960 e início da década de 1970, com o esgotamento das reservas
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florestais nativas e com o aumento do custo de transporte de madeira proveniente de áreas mais
distantes (Siqueira, et al. 2004).

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

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Planícies costeiras arenosas e tipos vegetacionais associados encontrados ao longo da
costa brasileira representam um ecossistema bastante diversificado em fisionomia, florística e
estrutura. Embora protegidas por unidades de conservação, são ameaçadas principalmente pela
especulação imobiliária e extração de areia (Assis et al., 2004).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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habitat
Detalhes: O município de Linhares com 350371 ha, possui 34% de sua área (117270 ha) ocupada por
pastagem (Lapig 2018)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Florestal da CVRD (Folli 545).

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

Porcelia macrocarpa (Warm.) R.E.Fr.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore  com  até  25  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil,  popularmente  conhecida  como
banana de macaco, banana do mato, pau de zinga, pindaíba do mato (Flora do Brasil  2020 em
construção, 2018). Foi coletada na Floresta Ombrófila e na Restinga, associadas ao domínio da Mata
Atlântica,  nos  estados da Bahia,  Goiás,  Minas Gerais,  Rio  de Janeiro,  São Paulo,  Paraná,  Santa
Catarina, Rio Grande do Sul. Apresenta distribuição ampla, EOO=897899 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  diferentes  fitofisionomias,  de
forma ocasional. Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos maduros, embora os frutos sejam comestíveis e sejam colhidos na
natureza para uso local como fonte de alimento. Assim, Porcelia macrocarpa 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: Acta Horti Berg. x. 31 (1930). Popularmente conhecida como banana de macaco,
banana do mato, pau de zinga, pindaíba do mato (Flora do Brasil 2020, 2018). De acordo com
especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Sim. Frutos
comestíveis, mas não é cultivada em larga escala. 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R: Sim.
Estação Experimental Federal, Sete Lagoas, Minas Gerais / Estação Florestal, Paraopeba, Minas
Gerais. 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R: Não. 4 - é uma espécie com distribuição
ampla. R: Sim. Mata Atlântica e Cerrado. 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: Essa espécies foi pouco coletada nos
últimos anos. A maior parte das coleções são antigas (1920-1970) (Mario Gomes, com. pess.
07/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A planta é colhida na natureza para uso local como fonte de alimento, fibra e madeira
(Tropical Plants Database, 2018).
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População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada ocasional. Não apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional (Mario Gomes, com. pess. 07/11/2018).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados: Bahia
(Fiaschi et al. 1196), Goiás (Rizzo et al. 13096), Minas Gerais (Shiavini e Oliveira 393), Rio de Janeiro
(Farág e Lobão 411), São Paulo (Esteves et al 273), Paraná (Lindemam 2283), Santa Catarina
(Falkenberg e de Oliveira 11026), Rio Grande do Sul (Záchia 1233). Segundo a Flora do Brasil 2020, a
espécie não ocorre no estado do Rio Grande do Sul.

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores de 10-25 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora do Brasil
2020, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very 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: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Experimental Federal, Sete Lagoas, Minas Gerais e na Estação
Florestal, Paraopeba, Minas Gerais

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: fruit
Proveniência: natural
Detalhes:
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Uso: 8. Fibre
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

Uso: 12. Handicrafts, jewellery, decorations, curios, etc.
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

ANNONACEAE

Pseudoxandra bahiensis Maas

Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:10-12-2018

Justificativa:  Árvores  com  até  20  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção,  2018),  com  ocorrência  no  estado  da  Bahia,  na  Floresta  Ombrófila  da  Mata  Atlântica.
Popularmente conhecida por Pindaíba ou Pindaíba-preta, apresenta EOO= 29845km², AOO= 116 km²,
e  sete  situações  de  ameaça.  As  florestas  de  terras  baixas  até  a  costa  do  sul  da  Bahia  têm  sido
ameaçadas  pelo  desmatamento,  a  fragmentação  e  o  empobrecimento,  em  consequência  da
agricultura,  e  do manejo da cabruca,  onde ocorre severa redução na diversidade de árvores e
desequilíbrio  na  regeneração (Rolim e  Chiarello,  2004).  Nos  municípios  baianos  de  Belmonte  e
Uruçuca,  respectivamente  87%  e  82%  da  cobertura  original  de  Mata  Atlântica  encontram-se
desmatados (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011), e grande parte da área dos demais municípios de
ocorrência, convertidos em pastagem (Lapig, 2018). Embora tenha sido coletada em Unidades de
Conservação suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO, e qualidade do hábitat
da espécie. Pelo conjunto de dados a espécie foi considerada Vulnerável (VU).
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. C 89(3): 265. 1986

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, municípios de Apuarema (Aona 2254), Arataca (Daneu 579), Belmonte (Belém
3252), Camamu (Vinhas 279), Entre Rios (Popovkin 1367), Ibirapitanga (Amorim 4943), Itacaré
(Fiaschi 2225), Ituberá (Fontana 1), Mascote (Silva 2593), Porto Seguro (Carvalho 425), Santa Cruz de
Cabrália (Maas 7000), Una (Thomas 11509), Uruçuca (Carvalho 3601),
AOO: 116km²
EOO: 29845km²
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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 (Maas e Westra), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jun to Oct
fruiting Jan to Dec
Resume: Floresce de junho a outubro e frutifica durante todo o ano (Maas e Westra).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: Nos municípios baianos de Belmonte e Uruçuca, respectivamente 87% e 82% da cobertura
original de Mata Atlântica encontram-se desmatados (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011). Na região de
Belmonte e Canavieiras, a supressão da floresta torna-se mais significativas no século XX, com a
instalação de novas formas de utilização da terra como a expansão da pecuária (Nascimento &
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Dominguez, 2010). O município de Belmonte com 193097 ha tem 21% de seu território (40994 ha)
convertidos em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: O município de Apuarema com 15486 ha tem 36% de seu território (5565 ha)
transformados em pastagem; Entre Rios com 121168 ha tem 15% de seu território (18233 ha)
utilizados como pastagem, mais 19% de florestas plantadas (22578 ha); Mascote com 81871 ha tem
29% de seu território (23656 ha) transformados em pastagem; Porto Seguro com 228626 ha tem 24%
de seu território (54866 ha) transformados em pastagem; Santa Cruz de Cabrália com 145939 ha tem
18% de seu território (25688 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia
(Landau, 2003; Saatchi et al., 2001). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado da atividade humana realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). 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". 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. As florestas de terras
baixas até a costa do sul da Bahia têm sido ameaçadas pelo desmatamento, em consequência dos
plantios de cocos, manejo da cabruca, seringais, dendê, piaçava, agropecuária e pelo aumento da
atividade turística e especulação imobiliária (Alger; Caldas,1996; Paciência; Prado, 2005).
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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Biológica de Una (Jardim 173); Parque Estadual Serra do Condurú (Thomas
12172); APA do Pratigi (Fontana 1); Estação Ecológica do Pau-Brasil (Maas 7000); RPPN Estação
Veracel (Daneu 362); PARNA de Serra das Lontras (Daneu 579); Reserva Municipal Cachoeira do Pau
(Amorim 4943).

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

ANNONACEAE

Pseudoxandra duckei Maas

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marta Moraes
Data:26-11-2018

Justificativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em Floresta  de  Terra  Firme  e  Floresta  Ombrófila  Densa  Aluvial  associadas  a  Amazônia  no
estado do Amazonas, municípios de Manaus e Santa Isabel do Rio Negro. É conhecida por somente
cinco coletas, sendo quatro realizadas no interior da Reserva Florestal  A. Ducke, em Manaus, e
somente um em outra localidade, realizado em 2007. Desde então, pouco se avançou em relação ao
estado de conhecimento de P. duckei. Diante da carência de dados geral, a espécie foi considerada
como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações disponíveis
não possibilitou 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: Blumea 48(2): 225 (2003).

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, município de Manaus (Rodrigues 5661), Santa Isabel do Rio Negro (Stropp
INPA 234221).
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Aluvial
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de 5-7 m de altura (Maas e Westra, 2003), ocorrendo nos domínios da Amazônia
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), especificamente em Floresta de Terra Firme não
inundadas, em solos argilosos ou arenosos e em baixas elevações (Maas e Westra, 2003).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A 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: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occupancy
Detalhes: O crescimento urbano de Manaus foi o maior da região Norte, sendo considerada hoje o 12º
maior centro urbano do país, e uma metrópole regional, com 1.644.690 habitantes (estimativa IBGE,
2005). Nos últimos dez anos, Manaus, foi dentre os municípios mais populosos do Brasil, o que
apresentou a maior taxa média geométrica de crescimento anual (Nogueira et al., 2007)

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
Detalhes: O município de São Gabriel da Cachoeira contém reservas importantíssimas de minério
(nióbio, manganês e fosfato) que estão sendo visadas para exploração, sendo que 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 (Rylands e Pinto, 1998).
Além disso, já vem sofrendo invasões muito sérias por parte de garimpeiros (especialmente ao longo
Rio Cauaburí) (Rylands e Pinto, 1998).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE NACIONAL DO PICO DA NEBLINA (PI) e na RESERVA FLORESTAL
ADOLFO DUCKE (PI)

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

Pseudoxandra obscurinervis Maas

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marta Moraes
Data:26-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente conhecida por envira-preta ou envira-vermelha, foi coletada em Floresta de Terra Firme
e Campinarana associada a Amazônia nos estado do Amazonas e Pará. Apresenta ampla distribuição,
EOO=229599 km² e e ocorrência dentro dos limites de Unidades de Conservação. Aparentemente. a
espécie encontra-se livre de ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos que afetem sua
perpetuação. 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  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, 2015; Nogueira et al., 2007; Nepstad et al., 2006).
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Blumea 48(2): 232 (2003). Popularmente conhecida por envira preta (Maas e
Westra 2003) ou como envira vermelha no estado do Amazonas (Silva, 2015)

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

População:
Foi amostrado apenas 1 indivíduo em 8 ha em Floresta de Terra firme, na região de - Rio Preto da Eva
(AM) (Silva, 2015)

Reference:
Silva, A.R. da, 2015. Composição, estrutura horizontal e espacial de 16 ha de floresta densa de terra-
firme no estado do Amazonas. Universidade Federal do Amazonas.

Distribuição:
Altitude => Tipo de Valor: absolute Absoluto: 125
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: AMAZONAS, município de Manaus (Vicentini 703), Humaitá (Lazarin s.n; INFPA 73676), Borba
(Ferreira 3962), Presidente Figueiredo (Ferreira 7576); PARÁ, município de Melgaço (Lucas 119).
Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre no estado do Pará. Ocorre em baixas altitudes,
em até 125 m (Maas e Westra, 2003).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Aluvial
Campinarana Florestada
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Campinarana
Resume: Árvores de 6 -25 m de altura, ocorrendo nos domínios da Amazônia, especificamente em
florestas não inundadas e, principalmente solo argiloso (Mass e Westra, 2003). Foi coletada também
em Floresta de Campinarama, em solo arenoso (Souza 302).

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

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
occupancy
Detalhes: No município de Humaitá, a agricultura é geralmente realizada por famílias que usam seus
roçados, plantam mandioca, milho, banana, melancia, macaxeira, cacau, cana e outros (Baraúna,
2009). O Distrito Agropecuário (DAS) da Zona Franca de Manaus (Suframa) é caracterizado pela
presença de alguns empreendimentos de maior vulto (médios e grandes), que produzem de forma
empresarial, com grandes áreas plantadas, utilizando equipamentos de fertilização do solo,
pulverização, colheita, lavagem do produto e acondicionamento para comercialização. Por outro lado,
existe uma produção significativa que é gerada basicamente a partir de pequenos empreendimentos
de culturas diversificadas de subsistência, cultivadas por unidades familiares para consumo próprio
ou e vendidas principalmente nas feiras das cidades de Manaus e Rio Preto da Eva, similar, mas
diferenciada do caso do AEDI. A produção da Área de Expansão do Distrito Industrial – AEDI, é
composta na sua maioria, senão na sua totalidade, de pequenos produtores, cuja atividade é voltada
para a agricultura de subsistência, com produção excedente vendida na cidade de Manaus.

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy

248



occurrence
Detalhes: A espécie foi coletada na antiga estrada de Humaitá-Lábrea, o que o coletor considerou
como "picada a esquerda, futura estrada para Porto Velho" (Lazarin s.n; INFPA 73696). O
desmatamento no município de Humaitá caracteriza-se pela sua concentração no entorno das
rodovias Manaus - Porto Velho e transamazônica. Esses eixos rodoviários concentram espacialmente
as principais atividades econômicas como a agricultura, a pecuária e a exploração madeireira que,
embora em menor intensidade, também se desenvolvem em torno do rio Madeira e seus afluentes
(Macedo e Teixeira, 2009).
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)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: A espécie ocorre na região do Distrito Agropecuário da SUFRAMA, no município de Rio Preto
da Eva, na região de Manaus (Boom 8636), considerada área de expansão agrossilvopastoríl. No
município de Presidente Figueiredo a pecuária encontra-se em desenvolvimento, com perspectivas de
aumento futuro, particularmente a criação de bovinos. A área ocupada pela agropecuária situa-se ao
longo das estradas BR-174, AM240, onde estão implantadas diversas fazendas e com uma
predominância de pastagens, e ao longo das vicinais, onde se pratica predominantemente atividades
agrícolas (ICMBio, 1997).

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: A espécie ocorre em localidades próximas a EHE de Balbina, inclusive na estrada ramal que
dá acesso ao canteiro de Obras da Hidrelétrica de Balbina (100 m da margem esquerda)(Ferreira 30).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
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 esta área era de
aproximadamente 7.728 ha, não considerando o reservatório da UHE Pitinga (ICMBio, 1997).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO-
SETOR ATURIÁ-APUAUZINHO (US), ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICA PROJETO DINÂMICA
BIOLÓGICA DE FRAGMENTOS FLORESTAIS (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE PRESIDENTE
FIGUEIREDO - CAVERNA DO MOROAGA (US), FLORESTA NACIONAL DE CAXIUANÃ (US).

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

Pseudoxandra rionegrensis Maas

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:09-10-2018

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campinarana não inundável associada a Amazônia no estado do Amazonas, município de
São Gabriel da Cachoeira. Descrita formalmente em 2003, a espécie é conhecida por somente duas
coletas,  ambas  realizadas  em  1987.  Desde  então,  pouco  se  avançou  em  relação  ao  seu
conhecimento. Mesmo considerando-se o aumento de pressões por toda a Amazônia (Charity et al.
2016; Fernside, 2015) nas últimas décadas, existem vastas áreas adjacentes a sua localidade de
ocorrência 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: Espécie descrita em Blumea 48(2): 201-259. 2003. Conhecida apenas por 2 registros em uma
mesma localidade. O autor da espécie aponta para a necessidade de mais coletas, em especial em
flor, para completar sua descrição (Maas e Westra, 2003)

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

População:
Não existem dados populacionais.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência no
estado do AMAZONAS, município de São Gabriel da Cachoeira (Maas 6910).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Resume: Árvore de até 5 m de altura, que habita regiões não inundáveis, até 150 m de altitude, em
solo arenoso de Campinarana na Amazônia (Maas e Westra, 2003).

Reprodução:
Resume: Coletada com frutos no mês de novembro (Maas 6910). A floração não é conhecida.

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

ANNONACEAE

Pseudoxandra spiritus-sancti Maas

Risco de extinção: ENB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Raquel Negrão
Data:03-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  16 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  imbiú,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  e  Floresta
Estacional  Semidecidual  associadas  a  Mata  Atlântica  no  estado  do  Espírito  Santo.  Apresenta
distribuição  restrita,  EOO=4612  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).  Sabe-se  que  grande  parte  dos  ecossistemas  florestais
capixabas  encontram-se  fragmentados  como  resultado  de  atividades  antrópicas  realizadas  no
passado  e  atualmente,  restando  somente  12,6%  de  remanescentes  florestais  originais  (SOS  Mata
Atlântica e INPE, 2018). Esse processo acelerou-se significativamente em função do cultivo do café e
do  ciclo  de  exploração  de  madeira,  que  perdurou  por  mais  de  meio  século  (Thomaz,  2010).
Atualmente,  florestas  plantadas  de  Eucalyptus  spp.  ocupam  áreas  desmatadas  e  improdutivas  e
representam uma das maiores produtividades potenciais em silvicultura do mundo (Siqueira et al.,
2004).  Apesar de contar  com constante presença em herbários e ocorrência confirmada dentro dos
limites de Unidades de Conservação de proteção integral, sabe-se que vetores de stress incidem
sobre subpopulações de P. spiritus-sancti dentro dos limites destas áreas (Mendes e Padovan, 2000).
Assim, a espécie foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em qualidade
e extensão de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, censo, números e tendências
populacionais) e conservação (Plano de Ação, garantia de efetividade das UCs) urgentes a fim de se
garantir a perpetuação desta espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Blumea 48(2): 249. 2003. Popularmente conhecida por imbiú (Lopes e Mello-
Silva, 2014).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ESPÍRITO SANTO, municípios de Conceição da Barra (Bertoncello 211), Linhares (Lopes 310),
Santa Leopoldina (Demuner s.n.), Santa Teresa (Stehmann 4135).
AOO: 60km²
EOO: 4614.27km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores de 5-16 m de altura (Lopes e Mello-Silva, 2014; Maas e Westra, 2003), ocorrendo
em florestas ombrófila e semidecidual 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
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al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

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

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

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Biológica de Santa Lúcia (Stehmann 4135), Reserva Biológica
Augusto Ruschi (Vervloet 1545), Reserva Natural Vale (Lopes 317).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ANNONACEAE

Trigynaea flagelliflora Lobão

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Adriana Quintella Lobão
Data:28-09-2018

Justificativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Semidecidual associada a Mata Atlântica no estado do Espírito Santo,
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município de Mimoso do Sul.  Conhecida apenas pela coleta tipo (Lobão et al.,  2017),  pouco se
avançou  em relação  ao  conhecimento  de  T.  flagelliflora  desde  sua  descrição.  Foi  documentada  em
área serrana dominada por afloramentos rochosos no sul do estado do Espírito Santo, em município
que  tem revelado  constantemente  novas  espécies  da  flora  nos  últimos  anos,  apesar  do  cenário  de
degradação em que se encontram os remanescentes de Mata Atlântica e da carência de Unidades de
Conservação de proteção integral (Lapig, 2018; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), apesar da presença
da  RPPN  Cafundó,  onde  a  espécie  foi  documentada.  Diante  da  carência  de  informações  verificada,
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 (taxonomia, distribuição, números e tendências populacionais)
urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção à luz de novas e precisas
informações.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Phytotaxa 309(2): 193. 2017 [13 Jun 2017]

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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População:
Foram observados 10 indivíduos na localidade tipo (Lobão, 2017).

Reference:
Lobão, A.Q., 2017. A new species of Trigynaea (Annonaceae) endemic to the Atlantic Forest of Brazil.
Phytotaxa, 309(2): 193. doi:10.11646/phytotaxa.309.2.13

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do ESPÍRITO SANTO, município de Mimoso do Sul (Zorzanelli 10).
AOO: 4km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual de Submontana
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com 8 m de altura, que habita a Mata Atlântica, na Floresta Estacional Semidecidual
Submontana.

Reprodução:
Resume: Foi coletada com flores e frutos no mês de março (Zorzanelli 10).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Mimoso do Sul com 86943 ha tem 52% de seu território (44914 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na RPPN Cafundó (Zorzanelli 10)

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

ANNONACEAE

Unonopsis aurantiaca Maas & Westra

Risco de extinção: ENB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:01-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  4  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Conhecida  popularmente  como  pindaíba-da-mussununga,  foi  coletada  em  Floresta  Estacional
Semidecidual associada a Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, municípios de Conceição da
Barra,  Linhares  e  São  Mateus.  Apresenta  distribuição  restrita,  EOO=958  km²  e  ocorrência  em
fitofisionomia florestal severamente fragmentada. Estima-se que restem cerca de 15% da vegetação
original  da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et  al.,  2009).  Mesmo com
ocorrência confirmada dentro dos limites de Unidade de Conservação, sabe-se que grande parte das
florestas  úmidas  do  Espírito  Santo  encontram-se  fragmentadas  como  resultado  de  atividades
antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando somente 14% de remanescentes florestais
(SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Desmatamento, corte madeireiro e implementação de atividades
agrossilvipecuárias  em  larga  escala  (Paciencia  e  Prado,  2005),  principalmente  plantações  de
Eucalyptus sp. (Baesso et al., 2010) e vastas áreas já convertidas em pasto, constituem os principais
vetores de stress a persistência de U. aurantiaca na natureza. Diante do exposto, portanto, considera-
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se a espécie Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo EOO e extensão e qualidade de
habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (censo,  números  e  tendências  populacionais  ante  as
crescentes  ameaças)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  a  perpetuação
desta espécie no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Blumea 52(3): 451. 2007. A espécie é singular no gênero por suas
pequeninas pétalas de cor laranja.

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: Especie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do ESPÍRITO SANTO, municípios de Conceição da Barra (Pereira 4435), Linhares (Geovane
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168), São Mateus (Giaretta 60).
AOO: 68km²
EOO: 959km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore de 3 a 4 m de altura (Maas et al., 2007), que habita a Floresta Estacional
Semidecidual na Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Dec
fruiting Jan to Dec
Resume: Foi coletada com flores nos meses de janeiro (Assis 2938), fevereiro (Maas 8825), março
(Folli 2248), maio (Giaretta 60), dezembro (Lopes 125); e com frutos em janeiro (Martins 165),
fevereiro (Maas 8825), abril (Geovane 168), maio (Giaretta 60), junho (Amorim 464), outubro
(Giaretta 177), dezembro (Giaretta 449),

Ameaças:
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 São Mateus com 233870 ha, tem 20% de seu território (46329 ha),
transformados em pastagem (Lapig, 2018)

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Conceição da Barra com 118489 ha, tem 50% de seu território (60333 ha)
desmatados e utilizados para reflorestamento (38794 ha), plantio de cana-de-açúcar (11043 ha) e
pastagem (10496 ha) (Lapig, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Linhares (ES) está entre os municípios brasileiros produtores de cana-de-açúcar, cujos
plantios iniciaram a partir da década de 1980 e substituíram as florestas nativas e áreas de tabuleiros
(Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010; Tavares e Zonta, 2010). Tais
cultivos são associados a prática da queima dos canaviais, com a finalidade de diminuir a quantidade
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 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada no Parque Estadual de Itaúnas (Giaretta 449), Reserva Florestal da CVRD (Maas 8825).

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

Unonopsis bahiensis Maas & Orava

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:05-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  25 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  pindaíba  ou  pindaíba-preta,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila
associada a Mata Atlântica em 23 municípios no estado da Bahia. Apresenta distribuição ampla,
EOO=46336 km²,  constante frequência em herbários e ocorrência confirmada dentro dos limites de
Unidades de Conservação de proteção integral. Adcionalmente, não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além de não serem
descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, foi
considerada  como  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa
(distribuição,  tendências  e  números  populacionais)  e  conservação  (garantia  de  efetividade  das
Unidades de Conservação das regiões Sul e Extremo-sul do estado da Bahia), a fim de se garantir sua
perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Blumea 52(3): 454 (-457; figs. 12-13, map). 2007

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, municípios de Almadina (Thomas 11446), Amargosa (Cardoso 1689), Arataca (Lobão
741), Cairú (Silva 1940), Camacan (Rocha 1143), Canavieiras (Amorim 2123), Caravelas (Matos 466),
Catu (Araújo 231), Coaraci (Lopes 325), Entre Rios (Popovkin 1084), Igrapiúna (Paixão 1465), Ilhéus
(Pirani et al. s.n.), Itacaré (Carvalho 2100), Itajuipe (Santos 582), Jaguaripe (Matos 3458), Maraú (Mori
11936), Porto Seguro (Duarte 5979), Prado (Thomas 10110), Salvador (Queiroz 2150), Santa Cruz de
Cabrália (Brito 129), Una (Lewis 1173), Uruçuca (Santana et al. s.n.), Valença (Carvalho 3216)
AOO: 200km²
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EOO: 46337km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 25 m de altura (Maas et al., 2007), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Dec
fruiting Jan to Dec
Resume: A espécie floresce e frutifica durante todo o ano (Maas et al., 2007)

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
Declínio:
habitat
Detalhes: A atividade extrativista no Sul da Bahia, até bem pouco tempo, buscava atender uma
crescente indústria madeireira e carvoeira que se implantou na região. A madeira escoada em toras
para o sul do país ou atendendo as serrarias/carvoarias da região, geralmente de migrantes
capixabas que, impossibilitados de atuar em seu estado, devido ao depauperamento de seu recursos
naturais, se deslocaram para o Sul da Bahia (ICMBio, 2018).
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Almadina com 24523 ha tem 37% de seu território (9155 ha) transformados
em pastagens; Amargosa com 46318 ha tem 47% de seu território (21682 ha) transformados em
pastagem; Entre Rios com 121168 ha tem 15% de seu território (18233 ha) utilizados como
pastagem, mais 19% de florestas plantadas (22578 ha); Prado com 168684 ha, possui 30% de seu
território (49621 ha) transformados em pastagem; Porto Seguro com 228626 ha tem 24% de seu
território (54866 ha) transformados em pastagem; Santa Cruz de Cabrália com 145939 ha tem 18%
de seu território (25688 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: As florestas de terras baixas até a costa do Sul da Bahia têm sido ameaçadas pelo
desmatamento, em consequência dos plantios de cocos, manejo da cabruca, seringais, dendê,
piaçava, agropecuária e pelo aumento da atividade turística e especulação imobiliária (Alger;
Caldas,1996; Paciência e Prado, 2005).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A Reserva Biológica de Una está inserida num mosaico ambiental onde fragmentos
florestais de diversos tamanhos (de 100 a mais de 800 ha) estão imersos numa matriz complexa onde
podem ser encontradas pastagens de gado,fragmentos de floresta, seringais, piaçava e plantações de
cacau (Alves, 2005)
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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada nas UCs: PARQUE NACIONAL DO MONTE PASCOAL (Thomas 11224); RESERVA BIOLÓGICA
DE UNA (Carvalho 4542); Estação Ecológica do Pau-Barsil (Santos 489); RPPN Serra Bonita (Rocha
1143)

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

ANNONACEAE

Unonopsis bauxitae Maas et al.

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:06-10-2018

Justificativa: Árvore de até 17 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  exclusivamente  em  Floresta  Estacional  Semidecidual  sobre  afloramento  de  bauxita
associada a Mata Atlântica na Reserva Biológica da Represa do Grama, município de Descoberto,
Minas Gerais (Lobão, 2006). Possui EOO=4 km², AOO=4 km², uma situação de ameaça e ocorrência
exclusiva  em fitofisionomia  severamente  fragmentada.  Sabe-se  que  apenas  16% da  Mata  Atlântica
original permanece no município, além de 64% da totalidade do território já convertido em pastagens
(Lapig, 2018). U . bauxitae e conhecida por somente duas coletas, porém sabe-se que a Unidade de
Conservação em que ocorre foi intensamente inventariada (Forzza et al., 2014), e novas informações
não foram documentadas desde sua descrição, indicando possível raridade. Adcionalmente, a área
protegida  em que  foi  registrada  encontra-se  vulneravel  e  inserida  em densa  matriz  de  áreas
antropizadas (Lapig, 2018). Assim, considera-se U. bauxitae Criticamente em Perigo (CR) de extinção
pela  sua  distribuição  muito  restrita,  especificidade  de  habitat  e  número  de  situações  de  ameaça.
Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e na qualidade e extensão do habitat. Recomenda-se ações
de  pesquisa  (distribuição,  busca  por  novas  localidades,  censo  e  tendências  populacionais,
reprodução) e conservação (Plano de Ação, garantia de efetividade de Unidade de Conservação)
urgentes a fim de se evitar sua completa extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Rodriguésia 57(1): 143 (-144; fig. 3a-f). 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 no
estado de MINAS GERAIS, município de Descoberto (Forzza 2222).
Unonopsis bauxitae é endêmica da Reserva do Grama. Ocorre exclusivamente numa mata semi-
caducifólia que medra sobre afloramentos de bauxita (Lobão, 2006).
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore de 7 a 17 m de altura que habita a Floresta Estacional Semidecidua na Mata
Atlântica, em solo de bauxita, a 350 m de altitude (Lobão, 2006).

Reprodução:
Resume: Foi coletada em flor nos meses de setembro (Forzza 2222) e dezembro (Castro 745) e com
frutos em dezembro (Castro 745).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Apenas 16% da Mata Atlântica original estão representados no município de Descoberto -
MG (Aqui Tem Mata, 2018)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Descoberto com 21317 ha tem 64% de seu território (13777 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Biológica da Represa do Grama - MG (Forzza 2222)

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

ANNONACEAE

Unonopsis duckei R.E.Fr.

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  25 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  envira,  envira-cascuda,  envira-preta,  entre  outros,  foi  coletada em
Floresta de Terra-Firme associada a Amazônia nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.
Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=903023  km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções
biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente  (2009),  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.  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, U. duckei foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de
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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: Acta Horti Bergiani 12: 561. 1939. Nomes populares: Envira, Envira cascuda,
Envira preta, Envira surucucu, Envireira (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De acordo com
especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. Nada a
declarar; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Reserva Florestal Ducke, Floresta Nacional
Saracá-Taquera; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com
distribuição ampla. R.: Não. Ocorre na Amazônia.; 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.: Não tenho certeza; 9 - apresenta
ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Não, ocorre em UC.; (Gomes M, com. pess.
10/12/2018).

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

População:
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Não existem dados sobre usos efetivos ou potenciais.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do Amazonas (Rodrigues 7650), Pará (Ferreira 1959), Rondônia (Thomas 5009) e Roraima
(Miller s.n.).
AOO: 120km²
EOO: 903023km²

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 (Miralha 269) 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:
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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).

276



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

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
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de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

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

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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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 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Parque Nacional do Pico da Neblina (Stropp s.n.) e na Reserva Florestal
Adolfo Ducke (Vicentini 612).

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

ANNONACEAE

Unonopsis renati Maas & Westra

Risco de extinção: CRB1ab(i,ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore de até  18 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por pindaíba, foi coletada em Floresta Ombrófila sobre tabuleiros associada
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a Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, município de Linhares. Apresenta distribuição muito
restrita,  EOO=16  km²,  uma  situação  de  ameaça  e  ocorrência  exclusiva  em  fitofisionomia  florestal
severamente fragmentada. Estima-se que restem atualmente cerca de 15% da vegetação original da
Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE,  2018).  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 (Lapig, 2018). Apesar da ocorrência
em  área  protegida  particular  com  considerável  efetividade,  sabe-se  que  os  ecossistemas  florestais
presentes em Linhares foram reduzidos em 75% (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Assim, U. renati
foi considerada Criticamente em Perigo (CR) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e
extensão  e  qualidade  de  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e
tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a fim de garantir sua perpetuação
na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Blumea 52(3): 413-554 (2007).

280



Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor comercial 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) em construção,
2018), com ocorrência no estado do ESPÍRITO SANTO, município de Linhares (Sucre 8355).
AOO: 16km²
EOO: 8km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com cerca de 18 m de altura (Sucre 8355), que habita a Floresta de Tabuleiro (Folli
6433) na Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018; Maas et al., 2007).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Sep to Sep
fruiting Fev to Fev
Resume: Foi coletada em flor no mês de setembro e com frutos em fevereiro (Maas et al., 2007).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: A exploração de florestas naturais no Espírito Santo teve um caráter predatório e entrou em
declínio no final da década de 1960 e início da década de 1970, com o esgotamento das reservas
florestais nativas e com o aumento do custo de transporte de madeira proveniente de áreas mais
distantes (Siqueira, et al. 2004).

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

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Planícies costeiras arenosas e tipos vegetacionais associados encontrados ao longo da
costa brasileira representam um ecossistema bastante diversificado em fisionomia, florística e
estrutura. Embora protegidas por unidades de conservação, são ameaçadas principalmente pela
especulação imobiliária e extração de areia (Assis et al., 2004).
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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 Linhares com 350371 ha, possui 34% de sua área (117270 ha) ocupada por
pastagem (Lapig 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Florestal da CVRD - ES (Sucre 8355).

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

Unonopsis sanctae-teresae Maas & Westra

Risco de extinção: CRB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:26-11-2018

Justificativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila Densa Submontana associada a Mata Atlântica no estado do Espírito
Santo, município de Santa Teresa. Apresenta distribuição muito restrita, EOO=55 km² e ocorrência
exclusiva  em  fitofisionomia  severamente  fragmentada.  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  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).  Apesar de relativamente bem
docuemntada desde sua descrição original e da ocorrência em Unidades de Conservação de proteção
integral,  sabe-se que vetores de stress incidem sobre a população de U. sancta-teresae situada
dentro  dos  limites  destas  áreas  (Mendes  e  Padovan,  2000).  Assim,  a  espécie  foi  considerada
Criticamente em Perigo (CR) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e qualidade e
extensão de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, busca por novas localidades,
censo, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação, garantia de efetividade
das UCs) urgentes a fim de se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Blumea 52(3): 521 (-523; fig. 31, plate 5d, map). 2007.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do ESPÍRITO SANTO, município de Santa Teresa (Thomas 808). Ocorre entre 800-900 m de
altitude.
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Submontana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 4-10 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica, especificamente em
Floresta Ombrófila Densa Submontana (800-900m), with muitas palmeiras e bromélias terrestres ou
epífitas, em solo marrom (Maas et al.,2007).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: low
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Santa Teresa com 68315 ha tem 1,3% de seu território (910 ha) convertido
em agricultura de cana-de-açúcar e milho e 2,6% de seu território (1822 ha) transformados em
Floresta Plantada (Lapig, 2018).A vegetação da Estação Biológica de Santa Lucia, onde a espécie
ocorre, apresenta indícios de perturbações antrópicas localizadas, em antigas áreas de culturas
agrícolas (Mendes e Padovan, 2000)

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

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI (PI).

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

Xylopia decorticans D.M.Johnson & Lobão

Risco de extinção: ENB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:03-12-2018

Justificativa:  Árvore de até 11 m,  endêmica do Brasil  (.  Foi  coletada em Floresta Ombrófila Densa
Montana associada a Mata Atlântica no estado do Espírito Sant, municípios de Santa Leopoldina,
Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. Apresenta distribuição restrita, EOO=325 km², quatro situações
de  ameaça  e  ocorrência  em  fitofisionomias  severamente  fragmentada.  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  capixabas  encontram-se  fragmentados  como
resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando somente 12,6% de
remanescentes  florestais  originais  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Esse  processo  acelerou-se
significativamente em função do cultivo do café e do ciclo de exploração de madeira, que perdurou
por mais de meio século (Thomaz, 2010). Atualmente, florestas plantadas de Eucalyptus spp. ocupam
áreas desmatadas e improdutivas e representam uma das maiores produtividades potenciais em
silvicultura do mundo (Siqueira et al., 2004). Apesar de contar com constante presença em herbários
e ocorrência confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral, sabe-se
que vetores de stress incidem sobre subpopulações de X. decorticans dentro dos limites destas áreas
(Mendes e Padovan, 2000). Assim, a espécie foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se
declínio contínuo em qualidade e extensão de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição,
censo, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação, garantia de efetividade
das UCs) urgentes a fim de se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 208. 2007.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ESPÍRITO SANTO, município de Santa Leopoldina (Demuner 3697), Santa Maria de Jetibá
(Fontana 3105), Santa Teresa (Lopes 353).
AOO: 36km²
EOO: 325.3km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 2-11 m de altura, ocorrendo em floresta ombrófila montana na Mata Atlântica
(Lobão e Johnson, 2007; Lopes et al., 2013).

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

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A exploração madeireira durante a colonização capixaba agravou-se no início da década de
1960, quando o Espírito Santo foi uma das principais fontes de madeira para a construção de Brasília
(Mendes e Padovan, 2000; Thomaz, 2010). O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua
totalidade por Mata Atlântica, atualmente possui cerca de 20% de remanescentes florestais
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Em Santa Leopoldina e Santa Teresa restam
respectivamente cerca de 27,7% e 20,4% da Mata Atlântica original desses municípios (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e
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
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Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Biológica de Santa Lúcia (Thomaz 787), Reserva Biológica Augusto
Ruschi (Vervloet 220).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ANNONACEAE

Xylopia involucrata M.C.Dias & Kinoshita

Risco de extinção: VUB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:03-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  pindaíba,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  de  tabuleiro
associada a Mata Atlântica no estado da Bahia. Apresenta distribuição restrita, EOO=16343 km², sete
situações  de  ameaça  e  ocorrência  em  fitofisionomia  florestal  severamente  fragmentada.  Estima-se
que restem atualmente cerca de 15% da vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e
INPE,  2018;  Ribeiro  et  al.,  2009).  Sabe-se  que  grande  parte  dos  ecossistemas  florestais  da  Bahia
encontram-se  fragmentadas  como  resultado  de  atividades  antrópicas  realizadas  no  passado  e
atualmente,  restando 12% de remanescentes florestais originais (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Desmatamento, corte madeireiro e implementação de atividades agrossilvipecuárias em larga escala
(Paciencia e Prado, 2005), principalmente plantações de Eucalyptus sp. (Baesso et al., 2010; Landau,
2003), cacau (Rolim e Chiarello, 2004) e vastas áreas convertidas em pasto e outras culturas, como
seringa, piaçava e dendê, além do crescimento urbano e especulação imobiliária, constituem os
principais vetores de stress a persistência de X. involucrata na natureza (Otroski, 2018; Sambuichi,
2003). Adcionalmente, municípios de ocorrência perderam entre 75%-82% de sua cobertura florestal
original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). 2018). Apesar da ocorrência em Unidade de Conservação
de proteção integral, foi considerada Vulnerável (VU) de extinção. Infere- se declínio contínuo em EOO
e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, busca por novas
localidades, censo, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a
fim de se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Kew Bull. 53(2): 471. 1998. Popularmente conhecida por pindaíba (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: BAHIA, municípios de Belmonte (Carvalho 439), Canavieiras (Amorim 2110), Entre Rios
(Guedes 3865), Ilhéus (Johnson 1839), Maraú (Jardim 2644), Salvador (Guedes s.n.), Una (Lobão 746).
AOO: 64km²
EOO: 16343.51km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 3-9 m de altura, ocorrendo nas florestas de tabuleiro da Hiléia Baiana na Mata
Atlântica (Dias e Kinoshita, 1998).

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

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

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Embora a atividade madeireira seja tecnicamente ilegal na região, de acordo com Martini et
al. (2007) no sul da Bahia a destruição da floresta continua paulatinamente, a medida que a
população local tenta ampliar suas áreas agrícolas, muitas vezes avançando para áreas de
conservação existentes na região. Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018) apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata
Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de
vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos
anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em
declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Municípios
como Belmonte, Canavieiras e Maraú (BA) apresentam cerca de 18,6%, 20,5% e 24% da Mata
Atlântica original que cobria seus territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Una (Amorim 1583).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ANNONACEAE
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Xylopia langsdorfiana A.St.-Hil. & Tul.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore  com  até  18  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção, 2018), foi coletada na Floresta Ombrófila, Floresta Estacional Semidecidual e na Restinga,
associadas ao domínio da Mata Atlântica, nos estados de Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e
Paraná. Apresenta distribuição ampla, EOO=492446 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 diferentes fitofisionomias, de forma ocasional.
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,  Xylopia  langsdorfiana  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 como Xylopia langsdorffiana em: Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 17: 133. 1842. De acordo
com o especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Não. 2
- ocorre em Unidades de Conservação. R: Sim. Parque Municipal de Nova Iguaçu, Parque Estadual da
Juréia, Parque Nacional da Tijuca, Parque Estadual de Pariqueraçu, Parque Estadual Ilha do Cardoso,
Estação Ecológica Estadual de Paraíso, Parque Estadual da Juréia, Reserva ecológica do Rio das
Pedras. 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. (Jenifer Lopes, com. pess. 07/11/2018).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência no estado: Bahia
(Santos 4050), Rio de Janeiro (Moura 382), São Paulo (Ivanauskas 1100), Paraná (Hatschbach et al.
70562). Segundo a Flora do Brasil 2020, a espécie não ocorre no estado de Alagoas.

AOO: 168km²
EOO: 492446km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Vegetação de Restinga
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores até 18 m de altura (Scolari e Nakasato 53), ocorrendo nos domínios da Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020, 2018). Foi coletada em Floresta Ombófila (Urbanetz 463), em Floresta
de Restinga (Martins et al. 349), Floresta Estacional Semidecidual (Lobão 345) e em Mata paludosa
(Kirizawa 3321).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No Brasil, a área original de Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária) ,era de
aproximadamente 200.000 a 250.000 km², ocorrendo com maior intensidade nos Estados do Paraná
(40%), Santa Catarina (31%), Rio Grande do Sul (25%), com manchas esparsas no sul de São Paulo
(3%), internando-se até o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%). Esta formação vegetacional,
típica da Região Sul do Brasil, abriga componentes arbóreos de elevado valor comercial,como a
Araucaria angustifolia (pinheiro) e Ocotea porosa (imbuia), por isso esta floresta foi alvo de intenso
processo de exploração predatório. Atualmente os remanescentes florestais não perfazem mais do
que 1% da área original, e suas espécies arbóreas estão relacionadas na lista oficial de espécies da
flora brasileira ameaçadas de extinção. A Floresta Ombrófila Mista teve significativa importância no
histórico de ocupação da Região Sul, não somente pela extensão territorial que ocupava, mas
principalmente pelo valor econômico que representou durante quase um século. No entanto, a
intensidade da exploração madeireira, desmatamentos e queimadas, substituição da vegetação por
pastagens, agricultura, reflorestamentos homogêneos com espécies exóticas e a ampliação das zonas
urbanas no sul do Brasil, iniciados nos primeiros anos do século XX, provocaram uma dramática
redução da área das florestas originais na região (Medeiros et al., 2005).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Municipal de Nova Iguaçu, Parque Estadual da Juréia, Parque
Nacional da Tijuca, Parque Estadual de Pariqueraçu, Parque Estadual Ilha do Cardoso, Estação
Ecológica Estadual de Paraíso, Parque Estadual da Juréia, Reserva ecológica do Rio das Pedras.

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
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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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ANNONACEAE

Xylopia ochrantha Mart.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore  com  até  20  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil,  popularmente  conhecida  como
coração ou pindaíba (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada na Floresta Ombrófila e
na Restinga, associadas ao domínio da Mata Atlântica, nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo,
Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=418268 km², diversos
registros  em  coleções  biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente,  e  ocorrência
confirmada  em  Unidades  de  Conservação.  A  espécie  ocorre  em  diferentes  fitofisionomias,  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, Xylopia ochrantha 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.

302



Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 13(1): 43. 1841. Popularmente conhecida por coração ou
pindaíba (Flora do Brasil 2020, 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.
Reserva Natural Vale, ES, Reserva Ecológica de Carnijó, PE. 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R: Sim. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R: Não. Mata Atlântica; 5 - possui
amplitude de habitat. R: Não. 6 - possui especificidade de habitat. R: Sim. 7 - apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional. R: Não. 8 - em relação a frequência dos indivíduos na
população. R: Não tenho certeza. 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R: Não
(Jenifer Lopes, com. pess. 22/11/2018).

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:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados:
Alagoas (Oliveira e Grillo 664), Bahia (Belém 2095), Espírito Santo (Assis et al. 4527), Pernambuco
(Sevilha 2673), Rio de Janeiro (Lima 5685), São Paulo (Leitão Filho 10745). De acordo com a Flora do
Brasil 2020, há possivel ocorrencia da espécie em Pernambuco, porém não há ocorrencia confirmada
para o estado de São Paulo.

AOO: 212km²
EOO: 418268km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores de 5-20 m de altura (Belém 2095), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora
do Brasil 2020, 2018).

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: 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: regional
Severidade: very 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: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Natural Vale, ES, Reserva Ecológica de Carnijó, PE.

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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APOCYNACEAE

Ambelania duckei Markgr.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:05-12-2018

Justificativa:  Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil  (Simões, 2018). Popularmente conhecida por
pepino-bravo e pepino-verde-da mata,  foi  coletada em Floresta de Terra-Firme e Floresta Ombrófila
associada a Amazônia nos estados do Amazonas e Mato Grosso. Apresenta distribuição relativamente
ampla, EOO=173981 km², ocorrência em Unidade de Conservação e presença confirmada em áreas
onde ainda predominam na paisagem extensões significativas de ecossistemas florestais amazônicos
em estado prístino de conservação. Apesar do uso e valor economico potencial, não existem dados
sobre tendências populacionais que atestem potenciais reduções no número de indivíduos que são
diretamente afetados e tem sua perpetuação na natureza comprometida. Assim, foi considerada
como  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,
tendências e números populacionais) e conservação (Plano de Manejo e uso sustentável) a fim de se
garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 12: 296. 1935. Popularmente conhecida por
pepino bravo, pepino verde da mata na região norte (Simões, 2018). De acordo com a especialista
botânica a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R. Informação de exsicata
indica que o fruto é utilizado como remédio para tosse (INPA801); 2 - ocorre em Unidades de
Conservação de Proteção Integral. R. Não, mas ocorre na Reserva Ducke e na Reserva Walter Egler; 3
- apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R. Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.
Não, ocorre somente no Amazonas e Mato Grosso; 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. Frequentes; 9 - apresenta ameaças
incidentes sobre suas populações. R. Desmatamento do bioma Amazônico, pois é o único bioma em
que a espécie ocorre (Ana Carolina Castello, com. pess. 30/11/2018).

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

População:
Um total de 12 indivíduos da espécie, com diâmetro maior ou igual a 10 cm, foram registrados em 15
ha de floresta de terra firme amostrados em Manaus (Silva et al., 2016).
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Silva, K.E. da, Martins, S.V., Ribeiro, C.A.A.S., Santos, N.T., Azevedo, C.P. de, 2016. Structure of 15
hectares permanent plots of Terra Firme Dense Forest in Central Amazon. Rev. Árvore 40, 603–615.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Simões, 2018), com ocorrência no estado: AMAZONAS,
município de Itacoatiara (Monteiro 72-144), Manaus (Oliveira 2801), Manacapuru (Marra 1019), Rio
Preto da Eva (Nee 42867); MATO GROSSO, município de Cuiabá (Prance s.n.).
AOO: 40km²
EOO: 173981.59km²

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 até 10 m de altura, ocorrendo em floresta ombrófila e de terra firme na Amazônia
(Simões, 2018).

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

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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
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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
(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). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

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

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
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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 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).
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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Oliveira 2801), Reserva Walter Egler
(Prance 3173).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

APOCYNACEAE

Aspidosperma carapanauba Pichon

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:26-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  38 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por carapanaúba e carapanaúba-preta, foi coletada em Floresta de Terra
Firme e Floresta Ombrófila associadas a Amazônia nos estados do Amapá, Amazonas, Mato Grosso,
Mato  Grosso  do  Sul  e  Rondônia.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=768478 km²  e  ocorrência
confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.  Tem  valor
econômico devido o uso comercial da madeira (Reis, 2015) e presença de vários compostos utilizados
na medicina popular (Pereira et al.,  2011; Storey e Salem, 1997; Gilbert et al.,  1963),  além de
ocorrência frequente (Saravy et al., 2003; Vieira et al., 2002). 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. ser. 2, 19: 365. 1948. Popularmente conhecida por
carapanaúba, carapanaúba-preta (Pereira et al., 2016).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie tem valor econômico devido o uso comercial da madeira (Reis, 2015). Devido a
presença de vários compostos (Gilbert et al., 1963) têm sido utilizada também na medicina popular
(Pereira et al., 2011; Storey e Salem, 1997).

Reference:
Reis, A.R.S., 2015. Anatomia da madeira de quatro espécies de Aspidosperma Mart. & Zucc.
comercializadas no estado do Pará, Brasil. Brazilian J. Wood Sci. 6, 47–62.

Gilbert, B., Brissolese, J.A., Finch, N., Taylor, W.I., Budzikiewicz, H., Wilson, J.M., Djerassi, C., 1963.
Mass spectrometry in structural and stereochemical problems. XX. Carapanaubine, a new alkaloid
from Aspidosperma carapanauba and some observations on mass spectra of oxindole alkaloids. J. Am.
Chem. Soc. 85, 1523–1528.

Storey, C., Salem, J.I., 1997. Lay use of amazonian plants for the treatment of tuberculosis. Acta
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Amaz. 27, 175–182.

Pereira, L.A., Sobrinho, F. de A.P., Costa Neto, S.V., 2011. Florística e estrutura de uma mata de terra
firme na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Iratapuru, Amapá, Amazônia Oriental, Brasil.
Floresta 41, 113–122.

População:
Um total de 12 indivíduos da espécie foram registrados em 1 ha de floresta ombrófila aberta e densa
em Alta Floresta (Saravy et al., 2003). Em Machadinho d’Oeste (RO), foram registrados 10 indivíduos,
com diâmetro maior ou igual a 10 cm, em 1 ha de floresta ombrófila densa (Vieira et al., 2002).

Reference:
Saravy, F.P., Freitas, P.J.D.E., Lage, A., Leite, S.J., Filgueiras, L., Sousa, M.P., 2003. Síndrome de
dispersão em estratos arbóreos em um fragmento de Floresta Ombrófila Aberta e Densa em Alta
Floresta – MT. Rev. do Programa Ciências Agro-Ambientais 2, 1–12.

Vieira, A.H., Martins, E.P., Silveira, A.L.P. da, Pequeno, P.L. de L., Locatelli, M., 2002. Fitossociologia de
um Fragmento florestal na região de Machadinho d’Oeste, RO. Boletim de Pesquisa e
Desenvolvimento 9. Embrapa CPAF, Porto Velho, 16 p.

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 Mazagão (Silva 5296); AMAZONAS, município de Itacoatiara (Rodrigues
8608), Manaus (Silva 70), Parintins (Ducke 24471), Rio Preto da Eva (Julião 25); MATO GROSSO,
município de Alta Floresta (Árbocz 4000), Aripuanã (Gomes 170), Castanheira (Silva 4847), Juína
(Silva 4300), Novo Mundo (Piva 1377); MATO GROSSO DO SUL, município de Paranaíba (Soares 4115);
PARÁ, município de Almeirim (Oliveira 4076); RONDÔNIA, município de Buritis (Pereira 0723110-0),
Jamari (Prance 7014), Porto Velho (Araújo 2807-2181997).
AOO: 84km²
EOO: 768478.99km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de 20-38 m de altura, ocorrendo em floresta de terra firme na Amazônia (Pereira et
al., 2016; Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

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

325



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

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

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
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Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil 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 no Parque Estadual do Cristalino (Projeto Flora Cristalino 432).

Usos:
Uso: 6. Other chemicals
Recurso: sap
Proveniência: natural
Detalhes:

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

APOCYNACEAE

Aspidosperma inundatum Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:27-11-2018
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Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  araracanga,  jacamiramane  e  maparana,  foi  coletada  em  Floresta
Ombrófila e Floresta de Várzea associadas a Amazônia nos estados do Amapá e Pará. É conhecida por
ao menos duas coletas, incluindo o material-tipo, e desde 1977, quando foi documentada pela última
vez, pouco se avançou em relação ao seu estado de conhecimento. 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.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 245. 1922. Popularmente conhecida por
araracanga, jacamiramane, maparana (Pereira et al., 2016).

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

População:
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Um total de 24 indivíduos da espécie, com circunferência maior ou igual a 33 cm, foram registrados
em 3,4 ha de floresta de terra firme no Amapá (Carim et al., 2013).

Reference:
Carim, M. de J.V., Guillaumet, J.-L.B., Guimarães, J.R. da S., Tostes, L.C.L., 2013. Composição e
estrutura de Floresta Ombrófila Densa do extremo Norte do Estado do Amapá, Brasil. Biota Amaz. 3,
1–10.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAPÁ, município de Macapá (Oliveira 6530); PARÁ, município de Gurupá (Ducke 17195).
AOO: 8km²

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 Várzea
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 10-18 m de altura, ocorrendo em floresta ombrófila e de várzea (Pereira et al.,
2016).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
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: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

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

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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:
mature individuals
habitat
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
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principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

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

APOCYNACEAE
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Malouetia amplexicaulis Spruce ex Müll.Arg.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:27-11-2018

Justificativa: Árvore de até 35 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Várzea associada a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de Envira,
Fonte Boa e São Gabriel da Cachoeira. É conhecida por somente quatro coletas, incluindo o material-
tipo, e desde 1947, quando foi documentada pela última vez, pouco se avançou em relação ao seu
estado de conhecimento. 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: Fl. Bras. 6(1): 91. 1860.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Envira (Krukoff 5089), Fonte Boa (Fróes 22170), São Gabriel da
Cachoeira (Spruce 2595).
AOO: 12km²
EOO: 118004.54km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Várzea
Resume: Árvore até 35 m de altura (Spruce 4774), ocorrendo em floresta de várzea na Amazônia
(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.

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

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: 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
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microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
future
Declínio:
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 (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:
mature individuals
habitat
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
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principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

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

Malouetia gracillima Woodson

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:27-11-2018

Justificativa: Árvore de até 3 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Várzea e Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia no estado do
Amazonas, município de Iranduba. Apresenta distribuição restrita, EOO=222 km² e quatro situações
de  ameaça.  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 (Kalamandeen, 2017; Charity et al.,
2016;  Fernside,  2016;  Fernside,  2015).  A  espécie  foi  registrada  adjacente  à  Manaus,  sujeita  a
expoente  crescimento  urbano e  a  região  mais  densamente  povoada da  região  Norte  do  Brasil
(PRODES/ INPE, 2018). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal
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 em áreas de florestas inundáveis. Assim, a espécie foi considerada Em
Perigo (EN) de extinção. Infere- se declínio contínuo em EOO e extensão e qualidade de habitat.
Recomenda-se  ações  de pesquisa  (distribuição,  busca por  novas  localidades,  censo,  números  e
tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a fim de se garantir a perpetuação
desta espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Ann. Missouri Bot. Gard. 22: 265. 1935.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Iranduba (Rodrigues 2114), Manaus (Eiten 5335).
AOO: 28km²
EOO: 222.75km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Várzea
Resume: Árvore, ocorrendo em floresta de várzea na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018).

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

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
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:
mature individuals
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

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

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

345



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

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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:

APOCYNACEAE
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Molongum zschokkeiforme (Markgr.) Pichon

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:27-11-2018

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Simões, 2018). Popularmente conhecida como
molongó e molongó-do-igapó, foi coletada em Mata de Igapó associada a Amazônia no estado do
Amazonas.  Apresenta  distribuição  relativamente  ampla,  EOO=23859  km²  e  ocorrência  confirmada
dentro dos limites de Unidades de Conservação. Aparentemente. a espécie encontra-se livre de
ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos que afetem sua perpetuação. 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 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, 2015; Nogueira et al., 2007; Nepstad et al., 2006).
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle 24: 169. 1948. Nomes
populares: molongó e molongó do igapó (Simões, 2018).

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

População:
Não existem dados sobre a distribuição.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Simões, 2018), foi registrada no estado do AMAZONAS,
municípios Axinim (Zarucchi 2937), Barreirinha (Mello 11), Borba (Zarucchi 2902), Manicoré (Schultes
6514), Maués (Ducke 22421), Nova Olinda do Norte (Zarucchi 2952).
AOO: 48km²
EOO: 23859km²
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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 5 m de altura (Zarucchi 2879) que habita a Amazônia, na Floresta de Igapó
(Simões, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
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mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).

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

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
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construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

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

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
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construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CANUMÃ (US) FLORESTA
ESTADUAL MAÚES (US)

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

APOCYNACEAE

Parahancornia amara (Markgr.) Monach.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:26-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  marupa-de-anta,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a
Amazônia nos estados do Amazonas e Pará. Apresenta distribuição ampla, com registros efetuados
em extremidades opostas na bacia amazônica. Entretanto, só é conhecida por seis coletas, incluindo
o material-tipo, e desde sua última documentação em 1956, pouco se avançou em relação ao estado
de conhecimento  de  P.  amara  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 assim uma
robusta avaliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Lloydia 6(4): 243. 1943. Nome popular: marupa de anta (Flora do Brasil 2020 em
construção).

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

População:
Não existem dados sobre as populações.

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 (Dionisio 3886), Novo Airão (Fróes 23250), São Paulo de Olivença
(Fróes 20713); PARÁ, município Belém (Ducke 1932).
AOO: 24km²
EOO: 149604km²
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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 Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 10 m de altura (Fróes 23250) ocorre na Amazônia, na Floresta Ombrófila (Floresta
Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
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mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).

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

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
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construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

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

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
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construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

APOCYNACEAE

Rauvolfia pentaphylla Huber ex Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:13-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  24 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por Gogó-de-Guariba, itapeua-grande, marfim, entre outros, foi coletada em
Campinarana e Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia nos estados do Amapá, Amazonas,
Pará e Rondônia. Apresenta distribuição ampla, EOO=1500007 km², diversos registros em coleções
biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência confirmada em Unidades de
Conservação  e  em  áreas  onde  ainda  predominam  na  paisagem  extensões  significativas  de
ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie  ocorre  em  múltiplas
fitofisionomias, de forma frequente na maior parte das localidades em que foi registrada. Apesar de
ser explorada comercialmente pelo valor de sua madeira (Iwakiri et al., 1997) em algumas Unidades
de Conservação de uso sustentável, como a FLONA Jamari, e existirem prospecções bioquímicas de
seus compostos, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem reduções drásticas
no  número  de  indivíduos  maduros,  além de  não  serem descritos  usos  que  comprometam sua
existência  na  natureza.  Assim,  R.  pentaphylla  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: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro, 3: 244, 1922. Popularmente conhecida por itapeua
grande, marfim, muira jussara (Rao, 1956). De acordo com a especialista botânica a espécie: 1 -
apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R. Sim, uso químico e farmacológico devido à
presença de alcalóides indólicos (Manske 2014) e uso madeireiro (Iwakiri et al., 1997); 2 - ocorre em
Unidades de Conservação de Proteção Integral. R. Sim, ocorre na Floresta Nacional do Jamarí,
Florestal Nacional do Tapajós, Área de Proteção Ambiental do Lago de Tucuruí e ARIE Projeto
Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.
Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R. Não, ocorre nos estados do Amapá, Amazonas,
Pará e Rondônia; 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. Frequentes; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações.
R. Exploração para uso madeireiro, a exemplo do que ocorre na Flona do Jamarí, que possui
concessão para exploração de espécies madeireiras (Ana Carolina Castello, com. pess. 30/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie possui uso químico e farmacológico devido à presença de alcalóides indólicos
(Manske 2014) e uso madeireiro (Iwakiri et al., 1997).
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Reference:
Iwakiri, S., Costa, A.F., Klitzke, R.J., Fofano Junior, A., Gabardo, J.L., Fabrowski, F., Intermnense, M.T.,
Silva, D.A., 1997. Avaliaçao da qualidade de painéis compensados de Rauwolfia pentaphylla Ducke
“Gogó-de-Guariba”. Rev. do Set. Ciencias Agrar. 16, 69–76.

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 (Sanaiotti 6915), Amazonas (Ducke 22426), Pará (Ducke 11038), Rondônia (Nee
34578).
AOO: 84km²
EOO: 1500007.62km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de 24 m de altura (Rodrigues 7266), ocorrendo em campinarana e floresta de terra
firme na Amazônia (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.

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). 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). A espécie possui uso madeireiro (Iwakiri et al., 1997).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Floresta Nacional do Jamarí, Florestal Nacional do Tapajós, Área de
Proteção Ambiental do Lago de Tucuruí e ARIE Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais.

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

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

Spongiosperma longilobum (Markgr.) Zarucchi

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marcio Verdi
Data:26-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  6  m,  endêmica  do  Brasil  (Simões,  2018).  Popularmente  conhecida  por
jasmim-d'água e molongó, foi coletada em Floresta de Igapó associada a Amazônia no estado do
Amazonas, municípios de Manaus, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Apresenta distribuição
restrita, EOO=4566 km², ocorrência exclusiva em fitofisionomia florestal severamente fragmentada e
três situações de ameaça. 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 (Kalamandeen, 2017;
Charity et al., 2016; Fernside, 2016; Fernside, 2015). A espécie foi registrada em Manaus e municípios
adjacentes, sujeitos a expoente crescimento urbano (PRODES/ INPE, 2018). 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  em
áreas de Floresta de Igapó. Assim, a espécie foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere- se
declínio contínuo em EOO e extensão e qualidade de habitat.  Recomenda-se ações de pesquisa
(distribuição, busca por novas localidades, censo, números e tendências populacionais) e conservação
(Plano de Ação) urgentes a fim de se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Agricultural University Wageningen Papers 87(1): 56. 1987. Nomes populares:
jasmim d'água e molongó (Simões, 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 (Simões, 2018), foi registrada no estado do AMAZONAS,
municípios Manaus (Zarucchi 2839), Presidente Figueiredo (Silva 836) e Rio Preto da Eva (Rodrigues
2192).
AOO: 60km²
EOO: 4566km²
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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 6 m de altura (Albuquerque 657) que habita a Amazônia, na Floresta de Igapó
(Simões, 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,

367



mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).

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

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a

369



construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

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

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
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construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada em: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO-
SETOR ATURIÁ-APUAUZINHO (US) , AREA DE PROTECAO AMBIENTAL XERIUINI (US).

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

Ilex petiolaris Benth.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:05-11-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme e Floresta de Várzea associadas a Amazônia nos estados do
Amazonas,  Goiás,  Mato  Grosso,  Rondônia  e  Roraima.  Apresenta  distribuição  muito  ampla,
EOO=985752  km²  e  ocorrência  confirmada  em  distintas  fitofisionomias  florestais  e  Unidades  de
Conservação  em  regiões  onde  ainda  predominam  na  paisagem  florestas  em  estado  primitivo  de
conservação. 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 região Amazônica (Charity et al. 2016; Fernside, 2016; Fernside, 2015;
Nepstad et al., 2006).
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 4: 11. 1852

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados do AMAZONAS, municípios de Humaitá (Krukoff 6561), Manaus (Spruce 1141); GOIÁS,
município de Caiapônia (Prance 59511), Itaberaí (Irwin 11914); MATO GROSSO, municípios de Cuiabá
(Hatschbach 37534), Querência (Harley 11157), Ribeirão Cascalheira (Harley 10715); RONDÔNIA,
municípios de Caracaraí (Adalardo-Oliveira 2719), Vilhena (Vieira 678).
AOO: 40km²
EOO: 985752km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta de Várzea
Resume: Árvore com 5 a 15 m de altura (Vieira 678), que habita a Floresta de Terra Firme e a Floresta
de Várzea na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Mar to Nov
fruiting Jan to Nov
Resume: Foi coletada com flores em: março (Saddi 645), julho (Adalardo-Oliveira 2719), outubro
(Irwin 7656), novembro (Hatschbach 37534); e com frutos em janeiro (Irwin 11914), novembro
(Harley 11157).

Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O desmatamento no município de Humaitá caracteriza-se pela sua concentração no entorno
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das rodovias Manaus - Porto Velho e transamazônica. Esses eixos rodoviários concentram
espacialmente as principais atividades econômicas como a agricultura, a pecuária e a exploração
madeireira que, embora em menor intensidade, também se desenvolvem em torno do rio Madeira e
seus afluentes (Macedo e Teixeira, 2009). Na agricultura,as famílias geralmente têm seus roçados,
plantam mandioca, milho, banana, melancia, macaxeira, cacau, cana e outros (Baraúna, 2009).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A exploração desordenada de madeira, animais e a formação de enormes campos para
agricultura e a pecuária, fizeram com que muitas espécies vegetais sumissem da região de Humaitá
(IBGE, 2013).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Com uma alta densidade demográfica (41 hab. por ha), na zona Norte de Manaus o
crescimento populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma
vem sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos
principais responsáveis pelo desmatamento verificado nos últimos18 anos. Mas sua proximidade com
a Reserva Adolpho Ducke há uma grande preocupação, pois os estudos mostram que a Reserva sofre
grande pressão devidoao surgimento cada vez mais intenso de ocupações irregulares em seu entorno
(Nogueira et al., 2007).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
locality
habitat
Detalhes: município de Caiapônia, no sudeste goiano, é caracterizado pela forte influência da
agricultura moderna e grandes investimentos agroindustriais, representando a maior produtora de
grãos do estado, porém, grande parte desta importância foi constituída a partir da degradação de
grandes parcelas de Cerrado (Silva, 2010).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Ribeirão Cascalheira (MT) Localiza-se no arco do desmatamento (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Apesar da pequena receita gerada em relação ao terceiro setor, a produção agropecuária
tem papel importante para a subsistência das populações rurais e abastecimento dos mercados
urbanos da região. A pecuária é desenvolvida em 70 a 75% dos estabelecimentos agropecuários de
Caracaraí e Rorainópolis (ICMBio, 2014)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (Vieira 678)

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

Aralia bahiana J. Wen

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore  endêmica  do  Brasil,  conhecida  popularmente  como  tingui-bravo;  apresenta
ocorrência restrita a Estepe Arbórea Densa e a Floresta Estacional Decidual da Caatinga (Wen, 2011;
Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). O táxon tem documentação confirmada nos municípios de
Santa Teresinha e Itiúba, na Bahia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018; Wen, 2011) e no
município de Monteiro, na Paraíba. Sabe-se que município de Itiúba possui 75,89% da área total do
município dedicada a pastagens, e somente 20,68% da área total apresentam remanescentes de
vegetação nativa; já Santa Teresinha apresenta cerca de 63% do território convertido em pastagens,
e Monteiro, aproximadamente metade de seu território convertido em pastagens para a prática da
pecuária (Lapig, 2018). Segundo especialistas, a espécie ocorre em ambientes prioritários para a
conservação da Caatinga, Mata Atlântica e regiões ecotonais, uma vez que tanto Itiúba como Santa
Teresinha são locais de extrema importância biológica (Giulietti et al., 2000). Apresenta distribuição
restrita, AOO=12 km² e está sujeita a 3 situações de ameaça. Suspeita-se declínio contínuo de AOO e
da  qualidade/extensão  do  habitat.  Sugere-se  políticas  públicas  para  a  criação  de  Unidade  de
Conservação na área de ocorrência da espécie a fim de resguardar a população remanescente.
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Perfil da Espécie

Notas: Aralia bahiana J. Wen é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita em
2011 na revista Contributions from the United States National Herbarium 57: 149. O material tipo é
Pinto, G.C.P. e Bautista, H., 91/83, coletado na fazenda experimental da EBAPA no município Itiúba
(Bahia) e encontra-se depositado nos herbários US (Holótipo) e NY (Isótipo) (Wen, 2011). Aralia
bahiana é conhecida pelo nome vulgar tingui-bravo (Flora de Brasil 2020 em construção, 2018).

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

População:
Não existem estudos das populações

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie Aralia bahiana ocorre nos municípios de Santa Teresinha (Queiroz 3853) e Itiúba
(Pinto e Bautista) na Bahia. (Wen, 2011). No ano 2008 foi coletado um espécimen no município
Monteiro no estado da Paraíba. (Antunes, 65)
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AOO: 12km²
EOO: 31680km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade:
Longevidade: perennial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Caatinga
Fitofisionomias: Estepe Arborizada
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Decidual
Caatinga (stricto sensu)
Resume: Aralia bahiana é uma árvore terrestre, perene que ocorre na Estepe Arbórea Densa e na
Floresta Estacional Decidual (Wen, 2011).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Apr to Apr
fruiting Apr to May
fruiting Oct to Oct
Resume: Aralia bahiana produz inflorescências umbeladas, as flores são hermafroditas. A espécie tem
sido encontrada com flores no final de Abril e com frutos desde o final de abril até o finais de maio
(Wen, 2011). Foi coletado um espécimen com frutos em outubro (Lemos Fróes 12626)

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade: 1
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Itiúba possui um área total de 172.274 hectares, das quais 130.745
hectares são dedicadas à pastagem; ou seja, 75,89% da área total do município. As áreas com
vegetação nativa equivalem a 20,68% da área total (35.637 hectares). Neste município existem
também algumas áreas pequenas dedicadas à produção milho que equivalem ao 3,2% da área total
do município (5.550 hectares). (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Santa Teresinha (BA) é um local de importância biológica devido à transição
entre a Mata Atlântica e a Caatinga. 44.147 hectares são dedicadas à pastagem (62,42% da área
total do município) (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.3.4 Scale Unknown/Unrecorded
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Monteiro (PB) possui 98.635 hectares das quais 49,48% são destinadas a
atividades pecuárias e 23,70% corresponde com vegetação nativa (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
O município de Itiúba localiza-se na região do senhor Bomfim no estado da Bahia. Essa região é
considerada de extrema importância biológica devido à alta riqueza de espécies, alto número de
endemismos e alta riqueza de espécies raras ou ameaçadas. Por esse motivo é recomendada a
proteção integral da região (Giulietti et al, 2000).
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ARALIACEAE

Schefflera plurifolia Fiaschi & Frodin

Risco de extinção: NT

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

Justificativa: É uma espécie arbórea de até 8 m de altura, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020
em construção, 2018). A espécie foi descrita oficialmente em 2008, a partir de material coletado nos
arredores de Vilhena, em Rondônia; foi documentada principalmente em em florestas tropicais do sul
da região amazônica, crescendo em solo arenoso ou argiloso, frequentemente ao longo de pequenos
cursos d'água e lagoas nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena, Rondônia, Vila Bela da Santíssima
Trindade, no Mato Grosso e em Humaitá, no Amazonas (Fiaschi et al., 2008). A espécie apresenta
EOO=32762  km²  e  particularmente  em seu  limite  norte  de  distribuição,  extensas  áreas  florestadas
com habitat potencial ainda em estado primitivo de conservação (5 Terras Indígenas, a Floresta
Nacional  de  Humaitá  e  a  Estação  Ecológica  de  Cuniã).  Entretanto,  os  município  de  ocorrência
apresentam situação alarmante em relação aos principais vetores de pressão: o município de Vilhena,
localizado no leste do estado Rondônia, teve crescimento acelerado da produção de soja. Entre 1991
e 2001 o município produziu 82% de toda a soja no estado. Em Vila Bela da Santíssima Trindade,
onde situa-se a mais expressiva área protegida do Oeste do Mato Grosso, o Parque Estadual Serra do
Ricardo Franco, o desmatamento e uso do solo em atividades pecuárias constitui uma ameaça à
biodiversidade nativa. Somente na área do Parque, foram desmatadas 752,72 ha entre os anos de
1998 e 2015, além do registro de criação ilegal de gado dentro da área do parque (CMADS, 2017). Já
em Humaitá, o desmatamento caracteriza-se pela sua concentração no entorno das rodovias Manaus
- Porto Velho e Transamazônica. Esses eixos rodoviários concentram espacialmente as principais
atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária e a exploração madeireira que, embora em
menor  intensidade,  também  se  desenvolvem  ao  longo  do  rio  Madeira  e  seus  afluentes  (Macedo  e
Teixeira,  2009).  Considerando-se  esse  canário,  acredita-se  a  espécie  seja  considerada  Quase
Ameaçada (NT), uma vez que ocorre em região sujeita a fortes pressões antrópicas e parcialmente
inserida no contexto de expansão da fronteira agrícola brasileira em direção a Amazônia, apesar de
sua  ampla  distribuição.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  e,  principalmente,  conservação  dos
ecossistemas naturais nessa deflagrada região, a fim de se evitar que S. plurifolia e outras espécies
da região entrem em categorias de ameaça mais severas em futuro próximo.
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Perfil da Espécie

Notas: Schefflera plurifolia Fiaschi & Frodin é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 2008 na revista Brittonia 60(3): 280–282. O material tipo é Fiaschi, P., 3027, coletado no
município Vilhena (Rondônia) e encontra-se depositado nos herbários NY, MO, CEPEC, K, INPA, SPF
(Fiaschi et al. 2008; Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie não tem valor econômico conhecido

População:
Não existem estudos das populações de S. plurifolia

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie ocorre nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena em Rondônia; Vila Bela da
Santíssima Trinidade no Mato Grosso e em Humaitá no Amazonas (Fiaschi et al. 2008).
AOO: 28km²
EOO: 32762km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Fenologia: perenifolia
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Schefflera plurifolia é uma árvore terrestre de até 8 m de altura. A espécie ocorre em
florestas tropicais do sul da região amazônica. Cresce em solo arenoso ou argiloso nas, geralmente é
encontrado ao longo de pequenos cursos de água e lagoas (Fiaschi et al. 2008).

Reprodução:
Sistema Sexual: andromonoecious
Fenologia:
flowering Jun to Jun
fruiting Jun to Aug
flowering Oct to Oct
Resume: Schefflera plurifolia é uma espécie andromonóica, apresentando flores masculinas e
hermafroditas no mesmo individuo. As flores estaminadas e as bissexuais apresentam separação
espacial e temporal. As flores Masculinas encontram-se nos ramos próximos e abrem antes das flores
bissexuais. As flores bissexuais crescem nos ramos distais e abrem depois que as flores masculinas já
caíram (Fiaschi et al. 2008)

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade: 1
Período:
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past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Vila Bela da Santíssima Trinidade (Mato Grosso) está localizado na região
amazônica na fronteira com a Bolívia. O parque estadual Serra Ricardo Franco encontra-se dentre os
limites do município porém o plano de manejo ainda não foi finalizado (ACRIMAT, 2016). Neste
município o desmatamento e uso do solo em atividades pecuárias constitui uma ameaça à
biodiversidade nativa, incluindo as espécies que habitam o parque. Na área do parque estadual foram
desmatadas 752,72 hectares entre os anos de 1998 e 2015 e em uma ação da Policia civil, militar e
ambiental de Pontes e Lacerda no dia 06 de dezembro de 2016 foram aprendidos 1912 bovinos e um
trator (CMADS, 2017).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O desmatamento no município de Humaitá caracteriza-se pela sua concentração no entorno
das rodovias Manaus - Porto Velho e transamazônica. Esses eixos rodoviários concentram
espacialmente as principais atividades econômicas como a agricultura, a pecuária e a exploração
madeireira que, embora em menor intensidade, também se desenvolvem em torno do rio Madeira e
seus afluentes (Macedo e Teixeira, 2009) Na agricultura,as famílias geralmente têm seus roçados,
plantam mandioca, milho, banana, melancia, macaxeira, cacau, cana e outros (Baraúna, 2009).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade: 1
Período:
present
past
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No município de Humaitá a agricultura familiar vem cedendo lugar a grandes propriedades
dedicadas a atividade pecuária nas cidades Lábrea e Humaitá (Macedo e Teixeira, 2009). No
município tem criação de gado, porcos, galinhas, patos e carneiros. (Baraúna, 2009)

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

Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Vilhena, localizado no leste do estado Rondônia teve um crescimento
acelerado da produção de soja. Entre 1991 e 2001 o município produziu 82% de toda a soja no
estado. Segundo Brown et al. (2005) o aumento acelerado da produção foi causado principalmente
pela mecanização na produção e pela conversão de áreas de pastagem em áreas de agricultura;
segundo os autores, o município não teve desmatamento recente significativo.

Ações de Conservação:
Ação: 5 Law & policy
Situação: on going
No dia 18 de Abril de 2018 foi publicada no diário oficial a portaria n°277 que define a composição e a
participação dos membros do conselho consultivo do parque Estadual Serra Ricardo Franco (Diário
oficial, 2018). Uma das funções do conselho é criar um plano de manejo que permita concretizar
ações de conservação para as espécies que habitam o Parque

ARALIACEAE

Schefflera prancei Fiaschi & G.M. Plunkett

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas
Data:27-07-2018
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Justificativa: Árvore de até 15m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil em construção, 2018). Descrita
formalmente para a ciência em 2016, a espécie ocorre exclusivamente nas Florestas de Terra Firme
presentes no Parque Nacional da Serra do Divisor, município de Mâncio Lima, no estado do Acre
(Fiaschi e Plunkett, 2018). Possivelmente, a espécie também está presente no Perú, porém não há
registros para localidades fora do Brasil (Fiaschi e Plunkett, 2018). A espécie foi registrada somente
na Serra do Moa, dentro do referido Parque Nacional. Neste região são encontradas perturbações
antrópicas  mínimas  e  grandes  extensões  de  florestas  nativas  em  estado  primitivo  de  conservação
(MMA/ IBAMA, 2002). Apesar dos poucos registros de coleta disponíveis, a região em que ocorre
representa uma das mais expressivas fronteiras brasileiras em relação ao conhecimento botânico,
conforme evidenciado pela grande quantidade de espécies novas descritas para a ciência a partir de
materiais  botânicos  coletados  na  Unidade  de  Conservação.  Considera-se  a  espécie  de  Menor
Preocupação (LC) em relação ao seu risco de extinção. Recomenda-se pesquisas futuras detalhadas
em relação a sua real distribuição geográfica e números populacionais.

Perfil da Espécie

Notas: Schefflera prancei Fiaschi & G.M. Plunkett é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A
espécie foi descrita em 2016 na revista Phytotaxa 245: 157. O material tipo foi coletado por Prance,
G.T., et al. 12446 e encontra-se depositado nos herbários NY (Holótipo), INPA, MG, MO e US (Isótipos).
A espécie só é conhecida para o Parque nacional da Serra do divisor, município de Mâncio Lima, no
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estado do Acre (Fiaschi e Plunkett, 2016).

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

População:
Não existem estudos das populaões

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie é endêmica da Serra do Divisor, no município de Mâncio Lima no estado do Acre;
na região de fronteira com o Peru. É possível que a espécie também ocorra no Peru, porém não há
registros da espécie para outras localidades fora do Brasil (Fiaschi e Plunkett, 2018).
AOO: 4km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Schefflera prancei é uma árvore de até 15 metros da altura, terrestre, perene que ocorre
nas florestas de terra firme em solos arenosos a argilosos (Fiaschi e Plunkett, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
fruiting Apr to Apr
Resume: Inflorescência terminal, provavelmente erectas ao inicio tornando-se pendente ao frutificar.
As flores da espécie ainda não foram descritas, e os frutos são drupas (Fiaschi e Plunkett, 2018).
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Ameaças:
Ameaça: 5.3.3 Unintentional effects: subsistence/small scale (species being assessed is not the
target) [harvest]
Incidência: 1.3 Indirect ecosystem effects
Stress: local
Severidade: very low
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
Declínio:

Detalhes: Schefflera prancei ocorre na serra da Moa no Parque Nacional Serra do Divisor. Nesta região
do parque as perturbações antrópicas são minimas e a unica ameaça à biodiversidade da localidade é
a extração de Cedro para a construção de barcos e palmeiras para cobertura de casas (ICMBio, sem
data).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie schefflera prancei é endêmica do Parque Nacional Serra do Divisor. O parque foi criado no
decreto nº 97.839 de 16 de junho de 1989 e têm uma extensão de 837.555,1900 hectares. O PNSD
têm plano de manejo diagnostico e de planejamento (ICMBio, 2018).

ARALIACEAE

Schefflera pubicarpa Fiaschi & G.M. Plunkett

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas
Data:30-07-2018

Justificativa: Árvore de 15-25 m da altura, endêmica do Brasil, de ocorrência exclusiva nas Florestas
de Terra Firme da Amazônia (Fiaschi e Plunkett, 2018); descrita formalmente para a ciência em 2016,
o táxon tem sido coletado somente na rodovia Manaus (Amazonas - Porto Velho (Rondônia), no trecho
compreendido entre os rios Castanho e Tupanana, município de Manaquiri (região metropolitana de
Manaus). O táxon é conhecido apenas em sua localidade-tipo, onde aparentemente é comum (Fiaschi
e  Plunkett,  2018).  Mesmo com a  produção agrícola  em expansão quando comparada a  outros
municípios amazônicos (Louzada, 2014), não tem ocasionado níveis alarmantes de desmatamento
nos últimos 5 anos (PRODES/ INPE, 2018). A região conta ainda com extensas áreas ainda em estado
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primitivo  de conservação,  principalmente na região sul  do município,  integralmente inserido no
interflúvio Madeira-Purus. De acordo com Lapig (2018), cerca de 75% do município ainda apresenta
vegetação nativa e ao menos três Terras Indígenas em estado primitivo de conservação. Aliado ao
fato da espécie ser localmente abundante, considera-se o táxon com Menor Preocupação em relação
ao seu risco de extinção. Sugerem-se pesquisas direcionadas a fim ampliar o conhecimento sobre a
distribuição da espécie e tamanho populacional.

Perfil da Espécie

Notas: Schefflera pubicarpa Fiaschi & G.M. Plunkett é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A
espécie foi descrita em 2016 na revista Phytotaxa 245: 155. O material tipo é Fiaschi, P., 3187,
coletado na Rodovia de Manaus (AM) a Porto Velho (RO), trecho entre os rios Castanho e Tupana, no
município de Manaquiri (Amazonas) e encontra-se depositado nos herbários NY, RB e INPA (Fiaschi e
Plunkett, 2018).

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

População:
Não têm sido feitos estudos das populações da espécie.
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie é endêmica do estado do Amazonas; só tem sido coletada na rodovia Manaus
(AM) - Porto Velho (RO), trecho entre os rios Castanho e Tupanana; no município de Manaquiri (região
metropolitana de Manaus). O táxon é conhecido apenas da localidade do tipo, onde é uma espécie
bastante comum (Fiaschi e Plunkett, 2018).
AOO: 4km²
EOO: 0km²

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: Schefflera pubicarpa é uma árvore de 15 até 25 metros da altura, terrestre, perene que
ocorre nas florestas de terra firme da Amazônia em solos arenosos a argilosos (Fiaschi e Plunkett,
2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jul to Jul
fruiting Jul to Jul
Resume: Inflorescência umbelada terminal, erectas ao inicio tornando-se pendente ao frutificar. As
flores são hermafroditas. A espécie foi coletada com frutos e só algumas flores em julho (Fiaschi e
Plunkett, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1.2 Small-holder farming
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: low
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município Manaquiri (AM) possui 69,03% da sua população concentrada nas zonas rurais
(15.739 mil pessoas). A atividade econômica do município concentra-se na agricultura familiar. A
produção agrícola é alta e consegue abastecer o município e até outros municípios próximos
(Louzada, 2014).

ARALIACEAE

Schefflera umbrosa Frodin & Fiaschi

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: É uma espécie arbórea de até 8m, nativa e endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). A espécie foi descrita em 2008 a partir de material coletado na Reserva Florestal
Ducke, em Manaus, estado do Amazonas. Ocorre nas florestas de Terra Firme, na Floresta Ombrófila e
em  áreas  de  Campinarana  (florestas  sobre  areia  branca)  da  região  central  da  Amazônia  (Fiaschi  e
Plunkett, 2018). A espécie apresenta ampla distribuição (EOO=529305 km² e AOO=60 km²), com
registros  confirmados  nos  estados  do  Amazonas  e  Pará  (Fiaschi,  2015)  e  em diversas  Unidades  de
Conservação e áreas protegidas de diferentes níveis de proteção e esferas administrativas, tais como:
Reserva Florestal Adolfo Ducke, Reserva Biológica da Campina, Reserva Experimental do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia, Floresta Nacional do Jamaxim, Floresta Nacional de Altamira,
além  de  diversas  Terras  Indígenas.  Assim,  considera-se  S.  umbrosa  uma  espécie  de  Menor
Preocupação (LC) em relação ao seu risco de extinção, mesmo sujeita a algumas pressões antrópicas,
como crescimento urbano em muitos municípios de ocorrência e a conversão de vegetação para a
expansão de atividades agropecuárias.
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Perfil da Espécie

Notas: Schefflera umbrosa Frodin & Fiaschi é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 2008 na revista Brittonia 60(3): 282–285, f. 4. O material tipo é Ribeiro J.E.L.S. et al.,
1150, coletado na Reserva Florestal Ducke, Manaus–Itacoatiara, Km. 26, Igarapé do Tinga, no
município de Manaus (Amazonas) e encontra-se depositado nos herbários INPA e NY (Fiaschi e
Plunkett, 2018).

População:
Não têm sido feitos estudos das populações da espécie

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie ocorre nos municípios Manaus (Sothers 914) e Tabatinga (Mello 2971) no
Amazonas e em Novo Progresso (Silva 8) e Melgaço (Oliveira 385) no Pará. Schefflera umbrosa é
muito comum nos arredores de Manaus (Fiaschi e Plunkett, 2018).
AOO: 60km²
EOO: 529305km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Campinarana
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Schefflera umbrosa é uma árvore de 3 até 8 metros da altura, terrestre, perene que ocorre
nas Florestas de Terra Firme, na Floresta Ombrófila e nas áreas de Campinarana (Florestas de areia
branca) da região central Amazônia (Fiaschi e Plunkett, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: andromonoecious
Fenologia:
flowering Jan to Dec
fruiting Jan to Dec
Resume: Sistema sexual andromonoico. Inflorescências terminais erectas, possuindo flores
estaminadas e flores hermafroditas. A espécie é coletada com flores e frutos ao longo do ano (Fiaschi
e Plunkett, 2018).

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

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
Declínio:
habitat
Detalhes: A cidade de Novo Progresso nasceu do extrativismo do ouro e cresceu a partir dele,
atrelando-se, posteriormente, à exploração da madeira. A descoberta do filão de ouro, em 1984,
levou Novo Progresso a ganhar uma nova dinâmica econômica, iniciando um grande fluxo migratório
para o povoado. Nessa época começam a surgir as primeiras lojas de material para os garimpos da
região, dinamizando a economia local, onde a moeda era o grama do ouro. Com a crise da
garimpagem, no ano de 1990, o surgimento de fazendas para a realização de atividades
agropecuárias aparece como alternativa de investimento, inclusive para populações garimpeiras,
aumentando substancialmente as áreas destinadas a pasto e alimentando o setor madeireiro que se
instala ali, como uma alternativa de fonte de renda (ICMBio, 2010).

Ameaça: 2.3.3 Agro-industry grazing, ranching or farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: A pressão exercida pela extração da madeira e pela abertura de grandes áreas para pasto
no município Novo Progresso possibilitou, com o passar dos anos, a conversão da pequena produção
familiar agropecuária em grande pecuária extensiva (ICMBio, 2010)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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ARALIACEAE

Schefflera villosissima Fiaschi & Pirani

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas
Data:30-07-2018

Justificativa: É uma espécie arbórea de pouca estatura (2-4 m), nativa e endêmica do Brasil (Flora
do Brasil em construção, 2018). A espécie foi descrita em 2005 a partir de material coletado na Serra
do  Espinhaço,  em  Minas  Gerais  (Fiaschi  e  Pirani,  2005).  Ocorre  exclusivamente  em  afloramentos
rochosos nos Campos Rupestres da Serra do Espinhaço mineira; foi documentada nos municípios de
Carbonita, Diamantina, São Gonçalo do Rio Preto, Serro, Rio vermelho (Fiaschi e Plunkett, 2018),
Botumirim e Santana de Pirapama . Apesar da existência de algumas Unidades de Conservação ao
longo de sua distribuição e iniciativas em andamento para resguardar os ecossistemas da Cadeia do
Espinhaço Meridional em Minas Gerais (Pougy et al., 2015), a espécie apresenta distribuição restrita,
EOO=5490 km², AOO=28 km² e está sujeita a 5 situações de ameaça. As principais ameaças são
atividades agropecuárias (silvicultura, pecuária), turismo desordenado ao longo de toda Serra do
Espinhaço (Silva et al., 2008), além de impactos ocasionados pela presença de espécies exóticas
invasoras de alto poder competitivo, como braquiária/ capim-gordura (Silva et al., 2008). A influência
das  espécies  exóticas  altera  o  regime  de  incêndios  intensificando-os,  pelo  rápido  acúmulo  de
biomassa e elevada inflamabilidade das camadas de folhas secas que se acumulam junto ao solo e
prejudicam o processo sucessional (Ribeiro et al., 2005). Infere-se o declínio contínuo de EOO, AOO e
extensão/qualidade  de  seu  habitat.  Sugerem-se  políticas  públicas  que  fortaleçam a  gestão  das
Unidades de Conservação que abrigam a espécie e outras ações de conservação in situ e ex situ.
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Perfil da Espécie

Notas: Schefflera villosissima Fiaschi & Pirani é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie
foi descrita em 2005 na revista Novon 15(1): 120–122, f. 3. O material tipo é Irwin, H.S. et al., 20809,
coletado na Serra do Espinhaço no estado de Minas Gerais e encontra-se depositado nos herbários K
(Holótipo) UB e NY (Isótipos) (Fiaschi & Pirani, 2005).

População:
Não existem estudos das populações

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie Schefflera villosissima é uma espécie endêmica do estado Minas Gerais (Flora de
Brasil 2020 em construção, 2018). Ocorre nos municípios Carbonita, Diamantina, São Gonçalo do Rio
Preto, Serro, Rio vermelho (Fiaschi & Plunkett, 2018), Botumirim (Santos, M.F., 646) e Santana de
Pirapama (Zappi, D.C., 2585).
AOO: 28km²
EOO: 5490km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias:
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Resume: A Schefflera villosissima é uma árvore terrestre, ocorre entre afloramentos rochosos nos
campos rupestres do Planalto Diamantina, em Minas Gerais (Fiaschi e Plunkett, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: andromonoecious
Fenologia:
flowering Aug to Aug
flowering Nov to Nov
fruiting Jan to Apr
Resume: Schefflera villosissima possui inflorescência terminal com 25 flores. A espécie tem sido
coletada com flores em agosto e novembro, e com frutos entre os meses de Janeiro e Abril (Fiaschi e
Plunkett, 2018)

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1 Ecosystem/community stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
Detalhes: A atividade turística desordenada também constitui um risco para a preservação das
espécies ameaçadas da Cadeia do Espinhaço (Silva et al., 2008).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Muitos dos municípios que fazem parte da Cadeia do Espinhaço, a silvicultura é
caracterizada por plantações de eucaliptos ou pinus, sendo o impacto alto porque leva a supressão
vegetal causando perda de biodiversidade e fragmentação de habitats (Silva et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Em diversos municípios que fazem parte da Cadeia do Espinhaço, a atividade pecuarista é
intensa comprometendo em muitos casos a preservação do mio ambiente (Silva et al., 2008).

Ameaça: 8.1.2 Named species
Incidência: 2.3.2 Competition
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:

Detalhes: Atualmente esta em curso uma acelerada invasão de gramíneas exóticas na Cadeia do
Espinhaço, como o capim-gordura (Melinis minutiflora Beauv.) e a braquiária (Brachiaria decumbens
Stapf.) decorrentes das pastagens que são grandes ameaças biológicas ao meio ambiente (Silva et
al., 2008).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
Declínio:
habitat
Detalhes: A atividade mineradora no município de Diamantina, Minas Gerais, já foi a principal fonte de
economia da região, causando grande prejuízo ao meio ambiente (Giulietti et al., 1987)

Ameaça: 9.4 Garbage & solid waste
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: A degradação da vegetação e o lixo são problemas ambientais existentes no município de
Diamantina (Azevedo e Araújo, 2011).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: Além de impactos ocasionados pela presença de espécies exóticas invasoras de alto poder
competitivo, como braquiária/ capim-gordura (Silva et al., 2008). A modificação do regime de
incêndios a partir da dominância dessas espécies, intensificando-o, tanto pelo rápido acúmulo de
biomassa e elevada inflamabilidade das camadas de folhas secas que se acumulam junto ao solo,
como pelo fato de bloquear o processo de sucessão, que poderia levar a formações de maior
complexidade, com retenção de umidade e, portanto, menor susceptibilidade à propagação de
incêndios (Ribeiro et al., 2005)

Ações de Conservação:
Ação: 2 Land/water management
Situação: on going
No ano 2015 o CNCFlora publicou o plano de ação Nacional para a conservação da flora ameaçada de
extinção da Serra do Espinhaço Meridional, o plano contém uma série de ações elaboradas para
mitigar as ameaças que incidem neste território do estado de Minas Gerais (Pougy, et al., 2015).
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ASTERACEAE

Anteremanthus piranii Roque & F.A. Santana

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:05-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  4  m,  endêmica  do  Brasil  (Loeuille,  2018).  Foi  coletada  em  Campos
Rupestres associados a Caatinga nos estados da Bahia e Minas Gerais. Apresenta distribuição muito
restrita,  EOO=2257  km²,  AOO=32  km²  e  ocorrência  exclusiva  em  fitofisionomia  severamente
fragmentada. Sabe-se que a Caatinga encontra-se atualmente muito impactada pelo desmatamento
para  produção de carvão vegetal,  mineração,  particularmente  nas  áreas  de serra,  aumento  na
frequência e intensidade dos eventos de incêndio e expansão urbana e agropecuária (ISA, 2018;
Wikipédia,  2018;  Gariglio  et  al.,  2010).  Grande  parte  dos  municípios  em  que  A.  piranii  foi
documentada encontram-se predominantemente ocupados por pastagens e plantações de distintos
produtos e escalas (Lapig, 2018). Apesar de ocorrer dentro dos limites de Unidade de Conservação de
proteção integral,  o Parque Estadual de Serra Nova área de ocorrência possui jazida de ferro e
manganês que pode ser comparada ao Quadrilátero Ferrífero (Wikipédia, 2018). 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.

404



Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Syst. Bot. 39(2): 656. 2014

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Asteraceae representa um dos mais importantes grupos taxonômicos dentro das
Eudicotiledôneas. Inúmeras de suas espécies possuem importância econômica sendo usadas como
alimentos, bebidas, especiarias, adoçantes, inseticidas, corantes, além de plantas ornamentais e
medicinais. Da análise dos dados e comparação com dados de literatura foi possível a identificação
de dois alcanos e onze triterpenóides nos extratos hexânicos de A. Piranii. Os resultados obtidos
corroboram com o perfil metabólico de Vernonieae que, entre as tribos de Asteraceae, destaca-se
pela maior ocorrência de triterpenóides (Bouéres et al. 2014)

Reference:
Bouéres, C.C., Roque, N., Santos, D.Y.A.C., Ferreira, M.J.P., 2014.Triterpenóides de Anteremanthus
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piranii (Asteraceae). Sociedade Brasileira de Química (SBQ) 38 Reunião Anual da Sociedade Brasileira
de Química

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Loeuille,2018), com ocorrência nos estados da BAHIA,
municípios de Caetite (Alves 801), Licínio de Almeida (Roque 3809); MINAS GERAIS, municípios de
Monte Azul (Mota 1433), Rio Pardo de Minas (Saiter 425).
AOO: 32km²
EOO: 2257km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Resume: Árvore de 3-4 m (Roque 3809) que habita a Caatinga nos Campos Rupestres (Loeuille,
2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jul to Oct
Resume: Foi coletada em flor nos meses de julho (Roque 3703), agosto (Santana 208), outubro
(Roque 3809)

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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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. O município de Licínio de Almeida com 85662 ha tem 30% de seu território
(25094 ha) ocupados por pastagem (Lapig, 2018). O município de Rio Pardo de Minas tem em seu
território (311742 ha) 18% (54302 ha) utilizados como pastagem (Lapig, 2018). O município de Monte
Azul tem em seu território (99423 ha) 47% (46387 ha) utilizados como pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Rio Pardo de Minas tem seu território (311742 ha) 13% (39563 ha)
utilizados para o plantio de cana-de-açúcar (2479 ha), milho (1800 ha), em reflorestamento (34528
ha), em pivôs centrais (768 ha). (Lapig, 2018)

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A extração de madeira para carvão, construção civil e uso doméstico tem sido uma ameaça
generalizada à Caatinga por muitos séculos. Historicamente, árvores grandes e maduras eram
altamente valiosas ao ponto de serem suprimidas a virtualmente desaparecerem da paisagem. O uso
industrial das árvores da Caatinga para a produção de carvão, que é parcialmente feito de forma
ilegal e descontrolada, contribui fortemente para modificar a densidade e a estrutura da vegetação
remanescente (Gariglio et al., 2010). O uso de madeira e carvão para uso doméstico (por exemplo,
forno a lenha) também não é desprezível, correspondendo a 30% do que é extraído anualmente
(Gariglio et al., 2010).
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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada no Parque Estadual de Serra Nova (Saiter 425).

Ação: 2 Land/water management
Situação: needed
O município de Rio Pardo de Minas possui atrativos turísticos belíssimos, como por exemplo o Parque
Estadual de Serra Nova. Recentemente, foi descoberta uma jazida de ferro e manganês que pode ser
comparada ao Quadrilátero Ferrífero (Wikipédia, 2018). O desmatamento, as queimadas e a
mineração industrial, são algumas das pressões que mais ameaçam a Unidade de Conservação. Com
36% de sua área no município de Rio Pardo de Minas, o PE da Serra Nova não possui Plano de Manejo
(ISA, 2018).

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

ASTERACEAE

Critoniopsis quinqueflora (Less.) H.Rob.

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Campo  de  Altitude,  Campo  Rupestre,  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial),  Floresta
Ombrófila Mista, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ciliar e/ou de Galeria associadas a Mata
Atlântica e ao Cerrado nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Apresenta
distribuição  ampla,  EOO=176518  km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções  biológicas,
inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente  (2017),  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de
Conservação  de  proteção  integral.  A  espécie  ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias  e  em  distintos
domínios  fitogeográficos,  de  forma ocasional  na  maior  parte  das  localidades  em que  foi  registrada.
Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número
de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam
sua existência na natureza. 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). Assim, C. quinqueflora foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações
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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: Proc. Biol. Soc. Washington 106: 621. 1993. De acordo com especialista botânico
a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Não. 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R: Sim. Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Nacional Serra do Tabuleiro, Parque
Nacional da Serra do Itajaí. 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R: Sim. 4 - é uma
espécie com distribuição ampla. R: Não. Mata Atlântica. 5 - possui amplitude de habitat. R: Sim. 6 -
possui especificidade de habitat. R: Não tenho certeza. 7 - apresenta dados quantitativos sobre o
tamanho populacional. R: Não. 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R: Ocasional.
9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R. (Benoit Loeuille com. pess. 07/11/2018).

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

População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada ocasional. Não apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional (Benoit Loeuille com. pess. 07/11/2018).
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados: Rio de
Janeiro (Farney et al. 3113), São Paulo (Kersten et al. 200), Paraná ( Hatschbach 17309), Santa
Catarina (Reitz e Klein 3641).
AOO: 588km²
EOO: 176518km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
6 Rocky Areas [e.g. inland cliffs, mountain peaks]
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa
Floresta Ombrófila Mista
Refúgios Ecológicos Alto-montanos
Formações Pioneiras sob Influência Fluvial
Sistema da Vegetação Secundária
Savana Parque
Tipo de Vegetação: Campo de Altitude
Campo Rupestre
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Ombrófila Mista
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvores de 10 m de altura (Rosa e Murça Pires 3957), ocorrendo nos domínios da Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020, 2018).
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Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No Brasil, a área original de Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária) ,era de
aproximadamente 200.000 a 250.000 km², ocorrendo com maior intensidade nos Estados do Paraná
(40%), Santa Catarina (31%), Rio Grande do Sul (25%), com manchas esparsas no sul de São Paulo
(3%), internando-se até o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%). Esta formação vegetacional,
típica da Região Sul do Brasil, abriga componentes arbóreos de elevado valor comercial,como a
Araucaria angustifolia (pinheiro) e Ocotea porosa (imbuia), por isso esta floresta foi alvo de intenso
processo de exploração predatório. Atualmente os remanescentes florestais não perfazem mais do
que 1% da área original, e suas espécies arbóreas estão relacionadas na lista oficial de espécies da
flora brasileira ameaçadas de extinção. A Floresta Ombrófila Mista teve significativa importância no
histórico de ocupação da Região Sul, não somente pela extensão territorial que ocupava, mas
principalmente pelo valor econômico que representou durante quase um século. No entanto, a
intensidade da exploração madeireira, desmatamentos e queimadas, substituição da vegetação por
pastagens, agricultura, reflorestamentos homogêneos com espécies exóticas e a ampliação das zonas
urbanas no sul do Brasil, iniciados nos primeiros anos do século XX, provocaram uma dramática
redução da área das florestas originais na região (Medeiros et al., 2005).

Ameaça: 7 Natural system modifications
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Mineração a céu aberto, queimadas, extração de madeira e espécies invasoras são grandes
ameaças nos Campos Rupestres (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016). A queima de vegetação
para criação de gado é uma prática comum neste bioma (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016).
Embora a maioria das espécies de Campos Rupestres pareça ser resistente ao fogo (Kolbek e Alves,
2008, Silveira et al., 2016), essa prática intensifica a disseminação do capim invasivo Melinis
minutiflora, que é capaz de crescer novamente em áreas queimadas mais rápido que a maioria das
espécies nativas, formando uma cobertura densa e impedindo a regeneração das espécies
nativas(Kolbek e Alves, 2008).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Nacional Serra do Tabuleiro, Parque Nacional da Serra do
Itajaí.

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:

ASTERACEAE

Dendrophorbium glaziovii (Baker) C.Jeffrey

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Marcio Verdi
Data:05-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  10  m,  endêmica  do  Brasil  (Freitas  e  Teles,  2018).  Foi  coletada  em
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Floresta Ombrófila e Campos de Altitude associados a Mata Atlântica nos estados de Minas Gerais, Rio
de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição relativamente restrita, EOO=26520 km² e ocorrência
em fitofisionomias severamente fragmentadas. A espécie poderia ser considerada Em Perigo (EN) por
B2 pela  sua AOO estimada,  porém D.  glaziovii  não possui  alta  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  atividades
agropecuárias de variadas escalas, aumento em frequência e intensidade de eventos de incêndios em
suas fitofisionomias de ocorrência, turismo desordenado, presença de espécies exóticas invasoras de
alto poder competitivo, mineração e desmatamento acentuado pelo crescimento urbano acelerado
das  duas  principais  metrópoles  do  país  (Lapig,  2018;  Aximoff,  2011;  Aximoff  e  Rodrigues,  2011;
Mendes,  2010;  Rosa-Filho  e  Cortez,  2010;  Barros,  2003).  As  modificações  na  paisagem  verificadas
tem sido considerada a principal causa de degradação da Mata Atlântica, atualmente reduzida em
cerca  de  85%  de  sua  extensão  original  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018),  tem  alterado
significativamente a capacidade de recuperação de espécies mais sensíveis. Assim, consideramos D.
glaziovii  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 no
Mosaico Mantiqueira) 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: Kew Bull. 47(1): 67. 1992

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

População:
Não existem dados sobre população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Freitas e Teles, 2018), com ocorrência nos estados de MINAS
GERAIS, municípios de Bocaina de Minas (Hatschbach 51464), Camanducaia (Kamino et al. 106),
Delfim Moreira (Arzolla 939), Poços de Caldas (Leitão-Filho 81); RIO DE JANEIRO, municípios de Itatiaia
(Pereira 7121), Nova Friburgo (Pessoa 236); SÃO PAULO, município de Campos do Jordão (Sart
16597), Cunha (Martins 12375), Pindamonhangaba (Robin 413), Piquete (Soares 171), São Bento do
Sapucaí (Pereira s.n.)
AOO: 64km²
EOO: 26520km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Campo de Altitude
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com 4-9 m de altura, com tronco de 30 cm de diâmetro (Stehmann e Teles, 2016),
que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila e nos Campos de Altitude (Freitas e Teles, 2018).

Reprodução:
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Fenologia:
flowering Jan to Oct
Resume: Foi coletada com flores em janeiro (Pereira s.n.), abril (Andrade s.n.), julho (Martins 12375),
agosto (Nunes 171), setembro (Leitão s.n.), outubro (Leitão 86)

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Historicamente, no município de Nova Friburgo e na localidade de Alto Macaé que está
incluída na APA de Macaé de Cima, praticava-se agricultura de subsistência e de base familiar em
pequenas e médias propriedades, com plantio de feijão, mandioca e hortaliças e, em menor
quantidade, criação de animais (Mendes, 2010).

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

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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). O município
de Piquete, tem 24% de seu território utilizado como pastagem (Lapig, 2018)
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Ameaça: 1.2 Commercial & industrial areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: Sua indústria tem importante atuação na metalurgia (Aços Vilares), autopeças, química,
reciclagem de alumínio (Latasa), entre outras (Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 2018).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: As queimadas em Itatiaia, que em 97% dos casos tem origem antrópica, representam
grande impacto sobre espécies ameaçadas de extinção que não toleram fogo. Em sete anos
(2004-2011), 5.724 ha foram atingidos por fogo dentro e no entorno do PARNA do Itatiaia (Aximoff,
2011; Aximoff e Rodrigues, 2011). Os Campos de Altitude, que apresenta características que facilitam
a passagem do fogo, foram o tipo de vegetação mais afetado, correspondendo a mais de 70% da área
queimada (Aximoff, 2011).

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: O turismo no Parque Nacional do Itatiaia é uma atividade intensa e muitas vezes,
descontrolada, geradora de uma série de impactos ambientais como apontado no estudo de Barros
(2003), como a expansão excessiva da largura de trilhas e a erosão do solo.

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
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Foi coletada no Parque Nacional do Itatiaia (Cervi 51464)

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

ASTERACEAE

Eremanthus arboreus (Gardner) MacLeish

Risco de extinção: CRB1ab(i,ii,iii,v)

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

Justificativa:  Árvore  de  até  6  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente conhecida por candeia ou candeia-do-sertão, foi coletada em Cerrado (lato sensu) e
Floresta Estacional Semidecidual associadas a Caatinga e ao Cerrado na região compreendida pela
Chapada do Araripe, município de Crato, estado do Ceará. Apresenta distribuição muito restrita,
EOO=77  km²,  uma  situação  de  ameaça  e  ocorrência  em  fitofisionomias  florestais  severamente
fragmentadas. Sua madeira, de grande durabilidade quando exposta, é empregada para estacas e
mourões (Lorenzi, 2016). A região da Chapada do Araripe sofre com o aumento na frequência e
intensidade  de  incêndios  florestais,  coletas  de  plantas  medicinais  e  retirada  de  madeira  para
produção de carvão, além de atividades agropastoris de variadas escalas (Lapig, 2018; Bezerra,
2004),  particularmente  dentro  dos  limites  da  FLONA  do  Araripe-Apodi.  Assim,  E.  arboreus  foi
considerada Criticamente em Perigo (CR) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO,
extensão e qualidade de habitat e possivelmente no número de indivíduos maduros. Recomenda-se
ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação e
Plano de Manejo e uso sustentável) urgentes a fim de garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

417



Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 286. 1987

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

População:
Não existem dados populacionais.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do CEARÁ, município de Crato (Gardner 1713), na Chapada do Araripe.
AOO: 28km²
EOO: 77km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Caatinga
Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com até 6 m de altura (MacLeish, 1987), que habita a Caatinga e o Cerrado, na
Floresta Estacional Semidecidual (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Dec
fruiting Sep to Oct
Resume: Foi coletada em flor nos meses de: Janeiro (Cavalcanti 27302), março (Cavalcanti 494), abril
(Cavalcanti 37), maio (Cavalcanti 378), junho (Cavalcanti 305), julho (Fernandes s.n.), agosto (Santos
4693), setembro (Cavalcanti 263), outubro (Cavalcanti 190), novembro (Cavalcanti s.n.), dezembro
(Sobrinho 183); e com frutos em setembro (Cavalcanti 263) e outubro (Cavalcanti 581).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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Detalhes: O município de Crato com 117646 ha tem 15% de seu território (17561 ha) convertidos em
pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 5 Biological resource use
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: Atividades de uso público já desenvolvidas na Flona do Araripe:
- Coleta de Plantas Medicinais – Para matar a fome ou complementar o apertado orçamento
doméstico, muitas pessoas que vivem nas favelas e mocambos das cidades e distritos do Cariri
cearense (Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Jardim) realizam coleta de frutos silvestres (o mais
coletado é o Pequi, mas também a Mangaba, Jatobás, Cambuí, Araticum, Maracujá, Araçás). Cerca de
600 famílias, algo em torno de 3000 pessoas realizam esta atividade. Folhas, raízes, cascas, flores,
leite e sementes de plantas nativas são coletadas para uso e para venda nas feiras livres e mercados.
- Coleta de lenha – Através do Projeto Fogão de Lenha, a Flona cumpre sua função social e permite a
coleta de biomassa seca, às terças-feiras. As famílias carentes que não conseguem comprar GLP, são
cadastradas e têm acesso a lenha para a cocção de alimento. Cada metro estéreo de lenha,
combustível suficiente para uma família de seis pessoas utilizar por um mês, custa R$ 3,20. Cerca de
50 famílias participam do projeto (Bezerra, 2004).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: A equipe técnica do Plano de Manejo da Flona do Araripe, estima em pelo menos 2000 ha a
área degradada pelos incêndios florestais nos últimos 5 anos e que necessita de cuidados especiais
para se recuperar (Bezerra, 2004)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Floresta Nacional do Araripe (Lima-Verde 1602).

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

Eremanthus auriculatus MacLeish & H.Schumach.

Risco de extinção: VUB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Sérgio Braga Neto; Mary Luz Vanegas León
Data:08-11-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campo Rupestre associado ao Cerrado nos estados de Goiás e Mato Grosso. Apresenta
distribuição  restrita,  EOO=17377  km²  e  ocorrência  em  fitofisionomia  severamente  fragmentada.
Estudos indicam que no Cerrado brasileiro restam apenas 50% da cobertura florestal original; a taxa
de desmatamento tem aumentado, principalmente devido à expansão de pastagens para criação
extensiva de gado, indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas
(Françoso et al,. 2015). A região de ocorrência dessa espécie encontra-se na zona de avanço da
fronteira  agropecuária  intensiva  e  mecanizada,  principalmente  a  produção  de  soja  (Ferreira  e
Tokarski,  2007).  Adcionalmente,  incêndios  de  origem  antrópica  acontecem  com  frequência,
severidade e intensidade maior que no passado (Pivello,  2011) e têm efeitos danosos sobre as
espécies, mesmo aquelas adaptadas ao regime de fogo (Kolbek e Alves, 2008; Mistry, 1998; Pivello,
2011). Apesar de protegida dentro dos limites de duas Unidades de Conservação de proteção integral,
ambas encontram-se sujeitas às ameaças descritas e vulnerabilizadas ante o aumento de pressões de
origem antrópica nos arredores. Assim, E. auriculatus foi considerada Vulnerável (VU) em relação ao
seu risco de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO e na qualidade e extensão do habitat.
Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação
(Plano de Ação) urgentes a fim de evitar a ampliação de seu risco de extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Syst. Bot. 9(1): 86 (-87; fig. 2). 1984.

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: GOIÁS, município de Alto Paraíso de Goiás (Schumacher 3045), Teresina de Goiás (Loeuille
836); MATO GROSSO, município de Chapada dos Guimarães (Nave 1277).
AOO: 32km²
EOO: 17377km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade:
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Savana
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore de 4 m de altura (Loeuille 845), ocorrendo nos domínios do cerrado, em campo
rupestre (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Fev to Mar
flowering May to Jul
fruiting Sep to Sep
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: fevereiro (Loeuillle 279), março (Nave 1277),
maio (Ratter 7253), julho (Loeuille 845); e em frutos nos meses de: setembro (Aparecida da Silva
2291).

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Alto Paraíso de Goiás é o principal polo de turismo ecológico, devido ao Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros e as inúmeras cachoeiras na região (Ferreira e Tokarski, 2007).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A região de ocorrência dessa espécie encontra-se na zona de avanço da fronteira
agropecuária intensiva e mecanizada, principalmente a produção de soja (Ferreira e Tokarski, 2007).
O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à pecuária
extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos (Rachid et
al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos
governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de
assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et
al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al., 1997), a fim de suprir a crescente
demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Essa região é
responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em particular a
soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado brasileiro
sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de
10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o
celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm
sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et
al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et al., 2009;
Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-de-açúcar
no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et
al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do
mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás
e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
floresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
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realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Um dos principais usos do solo na Bacia Hidrográfica do Alto Tocantins é a pecuária
extensiva (Ferreira e Tokarski, 2007). A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir
da década de 1920, com a indústria de café em plena atividade. Mais tarde, com incentivos do
governo federal, a atividade pecuária iniciou o processo de ocupação e conversão do Cerrado em
pastagens (Klink e Moreira, 2002; Sano et al., 2008). Desde então, a pecuária passou a ocupar
extensas áreas e estabeleceu-se como uma das principais atividades econômicas no país (Sano et al.,
2008), recebendo cada vez mais subsídios governamentais, tais como, a criação do Conselho para o
Desenvolvimento da Pecuária (Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneficiou-se de gramíneas
nativas (Silva et al., 2015) e posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas
exóticas para melhoramento das pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado
(Ratter et al., 1997), sendo a região responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida
no Brasil (Pereira et al., 2012). As pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e
representam o principal uso do solo do Cerrado (Sano et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre
a vegetação nativa, a atividade pecuária historicamente está associada à queimadas realizadas para
renovação da pastagem para o gado (Kolbek and Alves, 2008; Silva et al., 2015), as quais muitas
vezes fogem de controle e tornam-se grandes incêndios (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A perda e a alteração de habitat no Cerrado também está vinculada a atividade de
mineração desenvolvida em vários estados de sua ocorrência (Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi
and Carmo, 2008). Na região do Cerrado há dois principais centro de exploração mineral, sendo um
deles situado em Goiás onde destaca-se o município de Niquelândia (Fernandes et al., 2011) e o outro
em Minas Gerais, cuja a região do quadrilátero ferrífero e Espinhaço Meridional concentram a maior
parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Estudos apontam que no Cerrado brasileiro restam apenas 50% da cobertura florestal
natural. A taxa de desmatamento tem aumentado, principalmente devido à expansão do gado,
indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015;
Ratter et al., 1997).

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

Ameaça: 8.1 Invasive non-native/alien species/diseases
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
mature individuals
Detalhes: Melinis minutiflora P.Beauv. (Poaceae) é a espécies de gramínea exótica mais problemática
na região do Cerrado (Hoffmann et al., 2004). Com a expansão da atividade pecuária, as áreas
nativas de Cerrado foram substituídas por pastagens plantadas com gramíneas exóticas (Barbosa et
al., 2008; Hoffmann et al., 2004; Pivello et al., 1999a,b).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (Nave 1277), Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros (Aparecida da Silva 2291).

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

ASTERACEAE

Eremanthus brasiliensis (Gardner) MacLeish

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:07-11-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada no Cerrado situado na parte norte da Serra Geral de Goiás, fronteira entre Goiás e Bahia. É
conhecida  apenas  a  partir  da  coleção-tipo  (Loeuille,  2011;  MacLeish,  1987),  em  localidade
considerada incerta. Segundo Benoît Loeuille (comun. pessoal, 05 de Novembro de 2018), a região de
ocorrência da espécie foi integralmente convertida em plantações de soja e, portanto, sua extinção
na natureza é muito provável, apesar de ainda não comprovada a partir da condução de esforços de
busca constantes no campo. Diante desse cenário, portanto, a espécie foi considerada como Dados
Insuficientes (DD) neste momento, demandando ações de pesquisa urgentes, principalmente buscas
específicas que almejem sua redescoberta, a fim de se evitar sua completa extinção na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Ann. Missouri Bot. Gard. 74(2): 282 (1987).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA (Loeuille, 2011). A localidade de ocorrência é considerada incerta, porém é atribuída
à parte norte da Serra Geral de Goiás, que vai de norte a sul ao longo da fronteira entre Goiás e Bahia
(MacLeish, 1987). A espécie é conhecida apenas pela coleção-tipo (Gardner 2897) de 1834 (Loeuille,
2011; MacLeish, 1987).
AOO: 4km²
EOO: 0km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore até 4 m de altura (MacLeish, 1987), ocorrendo no cerrado (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Sep to Sep
Resume: Florescendo e frutificando provavelmente de agosto para setembro (MacLeish, 1987).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
mature individuals
Detalhes: Segundo Benoît Loeuille (comun. pessoal 05 de novembro de 2018) a região de ocorrência
da espécie praticamente foi convertida em plantações de soja e, portanto, sua extinção na natureza é
muito provável. O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos
(Rachid et al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos
governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de
assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et
al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al., 1997), a fim de suprir a crescente
demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Essa região é
responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em particular a
soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado brasileiro
sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de
10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o
celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm
sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et
al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et al., 2009;
Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-de-açúcar
no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et
al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do
mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás
e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
floresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
locality
Detalhes: Estudos apontam que no Cerrado brasileiro restam apenas 50% da cobertura florestal
natural. A taxa de desmatamento tem aumentado, principalmente devido à expansão do gado,
indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015;
Ratter et al., 1997).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O fogo apesar de estar associado a vegetação de cerrado, têm efeitos danosos sobre as
espécies quando sua origem é antrópica (Verdi et al., 2015). Os incêndios com origem antrópica
acontecem com frequência, severidade e intensidade muito maior que no passado (Pivello, 2011) e,
diferentemente daqueles deflagrados por raios, têm efeitos danosos sobre as espécies, mesmo
aquelas adaptadas ao regime de fogo (Kolbek e Alves, 2008; Mistry, 1998; Pivello, 2011; Verdi et al.,
2015). Estes incêndios têm iniciado a partir do uso do fogo na agropecuária, em períodos de festejos
locais e feriados, queda de balões ou lapsos com cigarros, por exemplo (Coutinho, 1990; Maurenza et
al., 2015; Verdi et al., 2015). Contudo, incêndio criminosos são comuns e, em geral, têm sido
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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: 3.2 Species recovery
Situação: needed
Estudos buscando reencontrar a espécie na região de ocorrência são necessários para confirmar sua
permanência na natureza. Segundo Benoît Loeuille (comun. pessoal 05 de novembro de 2018) a
região de ocorrência da espécie praticamente foi convertida em plantações de soja e, portanto, sua
extinção é muito provável.

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ASTERACEAE

Eremanthus brevifolius Loeuille

Risco de extinção: CRB2ab(i,ii,iii,iv,v)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:10-10-2018

Justificativa:  Árvore  de  pequeno  porte  de  até  2  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção, 2018). Foi coletada em Campos Rupestres e Campos Rupestres Ferruginosus associados
ao Cerrado no estado de Minas Gerais, municípios de Congonhas do Norte e Conceição do Mato
Dentro.  Apresenta  distribuição  muito  restrita,  AOO=8  km²,  especificidade  de  habitat,  atualmente
severamente fragmentado, e represa um notável microndemismo da região de Serra Talhada, uma
extensão a nordeste da Serra do Cipó muito conhecida pelos endemismos em Asteraceae (Loeuille et
al., 2012). Apesar de conhecida por somente uma coleta além do material-tipo, as localidades em que
foram documentadas não encontram-se protegidas por Unidades de Conservação e estão sujeitas a
incidência de vetores de stress altamente impactantes. A coleta mais recente foi realizada dentro de
área de mineração de ferro em larga escala (mineração Anglo American), podendo ser levada a
extinção no futuro próximo.  Adcionalmente,  os  Campos Rupestres sofrem de forma ampla com
queimadas, extração de madeira e presença massiva de espécies invasoras (Kolbek e Alves, 2008,
Silveira  et  al.,  2016).  Assim,  considera-se  E.  brevifolius  como Criticamente  em Perigo  (CR)  de
extinção,  pela  sua  distribuição  muito  restrita,  uma  situação  de  ameaça,  especificidade  de  habitat
grau de fragmentação da paisagem. Infere-se declínio contínuo em AOO, qualidade e extensão de
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habitat,  número de situações  de  ameaça e,  possivelmente,  no  número de indivíduos  maduros.
Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências  populacionais,  busca  por
subpopulações em áreas adjacentes) e conservação (Plano de Ação, busca por subpopulações dentro
de  Unidade  de  Conservação)  urgentes  a  fim  de  se  evitar  a  completa  extinção  de  E.  brevifolius  da
natureza.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Kew Bull. 67(1): 5. 2012

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado de MINAS GERAIS, municípios de Conceição do Mato Dentro (Oliveira s.n.), Congonhas do
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Norte (Loeuille 71). A região tipo na Serra Talhada, uma extensão a nordeste da Serra do Cipó, é
conhecida pelos endemismos das Asteraceae (Loeuille et al., 2012).
AOO: 8km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Resume: Pequena árvore com ca. de 1,7 m (Oliveira s.n.), que habita os Campos Rupestres no
Cerrado (Loeuille et al. 2012).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Jan
fruiting Apr to Apr
Resume: Foi coletada em flor no mês de janeiro (Loeuille 71) e com frutos em abril (Oliveira s.n.).

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Reversibilidade:
Detalhes: Mineração a céu aberto, queimadas, extração de madeira e espécies invasoras são grandes
ameaças nos Campos Rupestres (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016). A queima de vegetação
para criação de gado é uma prática comum neste bioma (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016).
Embora a maioria das espécies de Campos Rupestres pareça ser resistente ao fogo (Kolbek e Alves,
2008, Silveira et al., 2016), essa prática intensifica a disseminação do capim invasivo Melinis
minutiflora, que é capaz de crescer novamente em áreas queimadas mais rápido que a maioria das
espécies nativas, formando uma cobertura densa e impedindo a regeneração das espécies
nativas(Kolbek e Alves, 2008).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Mineração a céu aberto, queimadas, extração de madeira e espécies invasoras são grandes
ameaças nos Campos Rupestres (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016). A queima de vegetação
para criação de gado é uma prática comum neste bioma (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016).
Embora a maioria das espécies de Campos Rupestres pareça ser resistente ao fogo (Kolbek e Alves,
2008, Silveira et al., 2016), essa prática intensifica a disseminação do capim invasivo Melinis
minutiflora, que é capaz de crescer novamente em áreas queimadas mais rápido que a maioria das
espécies nativas, formando uma cobertura densa e impedindo a regeneração das espécies
nativas(Kolbek e Alves, 2008).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Mineração a céu aberto, queimadas, extração de madeira e espécies invasoras são grandes
ameaças nos Campos Rupestres (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016). A queima de vegetação
para criação de gado é uma prática comum neste bioma (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016).
Embora a maioria das espécies de Campos Rupestres pareça ser resistente ao fogo (Kolbek e Alves,
2008, Silveira et al., 2016), essa prática intensifica a disseminação do capim invasivo Melinis
minutiflora, que é capaz de crescer novamente em áreas queimadas mais rápido que a maioria das
espécies nativas, formando uma cobertura densa e impedindo a regeneração das espécies
nativas(Kolbek e Alves, 2008).

Ameaça: 8.1 Invasive non-native/alien species/diseases
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: Mineração a céu aberto, queimadas, extração de madeira e espécies invasoras são grandes
ameaças nos Campos Rupestres (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016). A queima de vegetação
para criação de gado é uma prática comum neste bioma (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016).
Embora a maioria das espécies de Campos Rupestres pareça ser resistente ao fogo (Kolbek e Alves,
2008, Silveira et al., 2016), essa prática intensifica a disseminação do capim invasivo Melinis
minutiflora, que é capaz de crescer novamente em áreas queimadas mais rápido que a maioria das
espécies nativas, formando uma cobertura densa e impedindo a regeneração das espécies
nativas(Kolbek e Alves, 2008).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ASTERACEAE

Eremanthus cinctus Baker

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Sérgio Braga Neto; Marcio Verdi
Data:08-11-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em diversas fitofisionomias associadas ao Cerrado nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Minas Gerais (Loeuille, 2011). Apresenta ampla distribuição na região Centro-sul do
Brasil, EOO=216929 km², representatividade 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. 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 todo
o Cerrado (Bojanic, 2017; Marcelino et al., 2015 ; Castro et al., 2010; Klink e Moreira, 2002; Coutinho,
1990)
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 6(2): 162. 1873.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: GOIÁS, município de Amorinópolis (Schumacher 4005), Chapadão do Céu (Batalha 2804),
Serranópolis (Aparecida da Silva 3875); MATO GROSSO, município de Chapada dos Guimarães (Malme
s.n.), Cuiabá (Silva Manso 55), Pedra Preta (Monteiro 13506); MATO GROSSO DO SUL, município de
Campo Grande (Conceição 2070); MINAS GERAIS, município de Comendador Gomes (Goodland 3766),
Frutal (Vichnewski s.n.), Prata (Goodland 4001), Uberlândia (Nakajima 212).
AOO: 52km²
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EOO: 216929.75km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Savana
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore até 4 m de altura (MacLeish, 1987), nos domínios do cerrado (Loeuille, 2011).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Fev to Apr
flowering Jun to Aug
fruiting Mar to Mar
fruiting Jul to Jul
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: fevereiro (Batalha 2804), março
(Batalha 3038), abril (Conceição 2070), junho (Vichnewski s.n.), agosto (Loeuille 306); e em frutos nos
meses de: março (Batalha 3038), julho (Batalha 3440).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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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: 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
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pecuária iniciou o processo de ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira,
2002; Sano et al., 2008). Desde então, a pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se
como uma das principais atividades econômicas no país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais
subsídios governamentais, tais como, a criação do Conselho para o Desenvolvimento da Pecuária
(Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneficiou-se de gramíneas nativas (Silva et al., 2015) e
posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas exóticas para melhoramento das
pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al., 1997), sendo a região
responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida no Brasil (Pereira et al., 2012). As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade
pecuária historicamente está associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o
gado (Kolbek and Alves, 2008; Silva et al., 2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornam-
se grandes incêndios (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A perda e a alteração de habitat no Cerrado também está vinculada a atividade de
mineração desenvolvida em vários estados de sua ocorrência (Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi
and Carmo, 2008). Na região do Cerrado há dois principais centro de exploração mineral, sendo um
deles situado em Goiás onde destaca-se o município de Niquelândia (Fernandes et al., 2011) e o outro
em Minas Gerais, cuja a região do quadrilátero ferrífero e Espinhaço Meridional concentram a maior
parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Estudos apontam que no Cerrado brasileiro restam apenas 50% da cobertura florestal
natural. A taxa de desmatamento tem aumentado, principalmente devido à expansão do gado,
indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015;
Ratter et al., 1997).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
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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.

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Uma das causas de desmatamento do Cerrado é a construção de barragens (Marcelino et
al., 2015; Roland et al., 2010), com o alagamento grandes áreas.

Ameaça: 8 Invasive & other problematic species, genes & diseases
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Melinis minutiflora P.Beauv. (Poaceae) é a espécies de gramínea exótica mais problemática
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na região do Cerrado (Hoffmann et al., 2004). Com a expansão da atividade pecuária, as áreas
nativas de Cerrado foram substituídas por pastagens plantadas com gramíneas exóticas (Barbosa et
al., 2008; Hoffmann et al., 2004; Pivello et al., 1999a,b).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional das Emas (Batalha 3038) e na Reserva particular do
Patrimônio Natural Pousada da Araras (Aparecida da Silva 3875).

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

Eremanthus elaeagnus (Mart. ex DC.) Sch.Bip.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:13-12-2018

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Savana, Campos de Altitude, Savana Arborizada, Savana Gramíneo-Lenhosa e Savana
Parque associadas ao Cerrado nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Apresenta distribuição
ampla, EOO= 218693 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  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, mesmo eventualmente sendo
utilizada  como  lenha  em  algumas  regiões.  Assim,  E.  elaeagnus  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 Jahresber. Pollichia xviii-xix. (1861) 166. 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 da Canastra, Parque Nacional da Serra do Cipó,
Parque Estadual da Serra do Cabral etc. 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R: Sim. 4 -
é uma espécie com distribuição ampla. R: Não. Cerrado. 5 - possui amplitude de habitat. R: Sim. 6 -
possui especificidade de habitat. R: Não. 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho
populacional. R: Não. 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R: Frequente. 9 -
apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R: Nao (Benoit Loeuille, com. pess.
07/11/2018).

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

População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada frequente. Não apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional (Benoit Loeuille, com. pess. 07/11/2018).

Distribuição:
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados: Minas
Gerais (Almeida et al. 1358) e São Paulo (Sasaki e Junqueira 529).

AOO: 216km²
EOO: 218693km²

Ecologia:
Hábito: tree
small tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 2 Savanna
6 Rocky Areas [e.g. inland cliffs, mountain peaks]
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Savana
Campos de Altitude
Savana Arborizada
Savana Gramíneo-Lenhosa
Savana Parque
Tipo de Vegetação: Campo de Altitude
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvoreta até 5 m de altura (Mello-Silva s.n; BHCE 61004), ocorrendo nos domínios do
Cerrado (Flora do Brasil 2020, 2018).

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: O Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal nativa, e apenas 19,8%
permanecem inalterados. Entre 2002 e 2011, as taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores que na Amazônia. A proteção atual permanece fraca. As áreas protegidas
públicas cobrem apenas 7,5% do bioma (em comparação com 46% da Amazônia) e, de acordo com o
Código Florestal brasileiro, apenas 20% (em comparação com 80% na Amazônia) de terras privadas
são destinadas a conservação (Strassburg et al., 2017). Como resultado, 40% da vegetação natural
remanescente pode agora ser legalmente convertida (Soares-Filho et al., 2014).

Ameaça: 7 Natural system modifications
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Mineração a céu aberto, queimadas, extração de madeira e espécies invasoras são grandes
ameaças nos Campos Rupestres (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016). A queima de vegetação
para criação de gado é uma prática comum neste bioma (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016).
Embora a maioria das espécies de Campos Rupestres pareça ser resistente ao fogo (Kolbek e Alves,
2008, Silveira et al., 2016), essa prática intensifica a disseminação do capim invasivo Melinis
minutiflora, que é capaz de crescer novamente em áreas queimadas mais rápido que a maioria das
espécies nativas, formando uma cobertura densa e impedindo a regeneração das espécies
nativas(Kolbek e Alves, 2008).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Serra da Canastra, Parque Nacional da Serra do Cipó,
Parque Estadual da Serra do Cabral.

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

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., 2015a).
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
ameaçada de extinção da região de Grão Mogol-Francisco Sá (Pougy et al., 2015b).

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

ASTERACEAE

Eremanthus glomerulatus Less.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:14-12-2018

Justificativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campo Rupestre e Cerrado (lato sensu) associadas ao Cerrado nos estados da Bahia,
Distrito  Federal,  Goiás,  Mato  Grosso,  Minas  Gerais  e  Tocantins.  Apresenta  distribuição  ampla,
EOO=1225104 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  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,  E.  glomeratus  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: Linnaea 4: 317. 1829. 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, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros etc.; 3 -
apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.:
Não. Cerrado; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não. ;
7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência
dos indivíduos na população. R.: Frequente; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações.
R.: ; (Benoit Loeuille, com. pess. 07/11/2018).

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

População:
Frequente (Loeuille, B., com. pess., 2018).

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Bahia (Conceição 637), Distrito Federal (Lopes 12), Goiás (Vichnewski 465), Mato Grosso
(Souza, 16831), Minas Gerais (Heringer 11980A), Tocantins (Pereira-Silva 10770).
AOO: 944km²
EOO: 1225104km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore de 10 m de altura (Heringer 11980A) que ocorre no Campo Rupestre e no Cerrado
(lato sensu) Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
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
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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:
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past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da década de 1920, com a
indústria de café em
plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo federal, a atividade pecuária iniciou o
processo de
ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira, 2002; Sano et al., 2008). Desde
então, a
pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se como uma das principais atividades
econômicas no
país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais subsídios governamentais, tais como, a criação do
Conselho
para o Desenvolvimento da Pecuária (Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneficiou-se de
gramíneas
nativas (Silva et al., 2015) e posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas
exóticas para
melhoramento das pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al.,
1997), sendo a
região responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida no Brasil (Pereira et al., 2012).
As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano
et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade pecuária
historicamente está
associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o gado (Kolbek e Alves, 2008;
Silva et al.,
2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornam-se grandes incêndios (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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
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Meridional concentram a maior parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011,
2014; Jacobi
and Carmo, 2008). Nas últimas quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de
hectares de cangas,
pelo menos 40% da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46 minas de
extração de
minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012). Tal atividade tem provocados danos ambientais
imensuráveis, dentre
eles, o maior desastre ambiental após o rompimento de uma das barragens de rejeitos minerais
(Escobar, 2015;
Neves et al., 2016).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Parque Nacional da Serra do Cipó, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Loeuille, B., com.
pess., 2018).

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

ASTERACEAE

Eremanthus goyazensis (Gardner) Sch.Bip.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Patricia da Rosa; Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
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,  Campo  de  Altitude,  Cerrado  (lato  sensu)  e  Floresta  Estacional
Semidecidual associadas ao Cerrado nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e no Distrito
Federal. Apresenta distribuição ampla, EOO=447670 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  extensões  significativas  de  ecossistemas
naturais em estado prístino de conservação. A espécie ocorre em múltiplas fitofisionomias, 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,E.
goyazensis  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: Jahresber. Pollichia xviii-xix. (1861) 165. 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 Chapada dos Veadeiros etc. 3 - apresenta registros
recentes, entre 2010-2018. R: Sim. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R: Não. Cerrado. 5 -
possui amplitude de habitat. R: Sim. 6 - possui especificidade de habitat. R: Não. 7 - apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional. R: Não. 8 - em relação a frequência dos indivíduos na
população. R: Frequente. 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: - (Benoit
Loeuille, com. pess. 07/11/2018).

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

População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada frequente. Não apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional (Benoit Loeuille, com. pess. 07/11/2018).

Distribuição:
Fragmentada: unkown
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados
Goiás (Rizzo 4949), Minas Gerais (Pereira Neto et al. 441), Mato Grosso (Fernandes-Bulhão et al. 170)
e no Distrito Federal (Kirkbride Junior 3189).
AOO: 492km²
EOO: 447670km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 2 Savanna
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Campos de Altitude
Afloramento Rochoso
Savana
Savana Parque
Savana Gramíneo-Lenhosa
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Campo de Altitude
Cerrado (lato sensu)
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores até 5 m de altura (Kirkbride Junior, 3189), ocorrendo nos domínios do Cerrado (Flora
do Brasil 2020, 2018). Também há registros em Floresta Estacional Semidecidual (Munhoz 8181).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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: 7 Natural system modifications
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Mineração a céu aberto, queimadas, extração de madeira e espécies invasoras são grandes
ameaças nos Campos Rupestres (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016). A queima de vegetação
para criação de gado é uma prática comum neste bioma (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016).
Embora a maioria das espécies de Campos Rupestres pareça ser resistente ao fogo (Kolbek e Alves,
2008, Silveira et al., 2016), essa prática intensifica a disseminação do capim invasivo Melinis
minutiflora, que é capaz de crescer novamente em áreas queimadas mais rápido que a maioria das
espécies nativas, formando uma cobertura densa e impedindo a regeneração das espécies
nativas(Kolbek e Alves, 2008).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

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

ASTERACEAE
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Eremanthus uniflorus MacLeish & H.Schumach.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:13-11-2018

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Cerrado sensu lato e Campos Rupestres associados ao Cerrado nos estados da Bahia,
Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Apresenta distribuição ampla, EOO= 155584 km² e ocorrência
dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação,  com  significativos  remanescentes  de  vegetação
nativa,  além  de  significativa  frequência  em  herbários  (Loeuille,  2011).  Aparentemente.  a  espécie
encontra-se  livre  de  ameaças  diretas  como  corte  seletivo  ou  outros  usos  que  afetem  sua
perpetuação, apesar de reduções de habitat associados ao Cerrado verificadas ao longo de todas sua
distribuição (Bojanic, 2017; Moreddu et al., 2017; Sano et al., 2008; Ratter et al., 1997). Diante do
exposto, a espécie foi considerada neste momento como de Menor Preocupação (LC), demandando
ações de pesquisa (números e tendências populacionais) a fim de se evitar sua inclusão em categoria
de ameaça restritiva no futuro próximo caso as potenciais reduções em EOO, AOO, número de
indivíduos maduros e extensão e qualidade de habitat se confirmem.
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Perfil da Espécie

Notas: Syst. Bot. 9(1): 93. 1984.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Apesar dos usos reportados para espécies do gênero Eremanthus, dentre eles a extração de
óleos essenciais, e da presença de compostos químicos em Eremanthus uniflorus (Keles et al., 2010),
não é conhecido o valor econômico da espécie.

Reference:
Keles, L.C., Melo, N.I. De, Aguiar, G. de P., Wakabayashi, K.A.L., Carvalho, C.E. de, Cunha, W.R., Crotti,
A.E.M., Lopes, J.L.C., Lopes, N.P., 2010. Lychnophorinae (Asteraceae): a survey of its chemical
constituents and biological activities. Quim. Nova 33, 2245–2260.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Cocos (Fonseca 2870); GOIÁS, município de Água Fria de Goiás (Harley
11408), Alto Paraíso de Goiás (Pirani 6440), Cavalcante (MacLeish 736), Niquelândia (Magenta 268),
Paranã (Bringel 837), São Domingos (Teixeira 96), São João d'Aliança (Lemos-Filho s.n.); MATO
GROSSO, município de Tangara da Serra (Amaral 16); MINAS GERAIS, município de Buritis (Loeuille
914), Chapada Gaúcha (Loeuille 916).
AOO: 100km²
EOO: 155584.58km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2 Savanna
2.2 Moist Savana
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Savana
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Cerrado (lato sensu)
Resume: Arvoreta até 5 m (Loeuille 280), ocorrendo em campo rupestre e no cerrado (Loeuille, 2011).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Fev
flowering Jul to Oct
fruiting Sep to Sep

460



Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: janeiro (King 8291), fevereiro (King
8820), julho (Fonseca 2870), agosto (Schumacher 1030), setembro (Pirani 6440), outubro (Heringer
2302); e em frutos nos meses de: setembro (Pirani 6440).

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: Alto Paraíso de Goiás é o principal polo de turismo ecológico e tem movimentado a
atividade também nos municípios circunvizinhos como Cavalcante e São João d'Aliança, devido ao
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e as inúmeras cachoeiras dessa região (Ferreira e
Tokarski, 2007).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: 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

461



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 tornam-
se grandes incêndios (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A perda e a alteração de habitat no Cerrado também está vinculada a atividade de
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mineração desenvolvida em vários estados de sua ocorrência (Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi
and Carmo, 2008). Na região do Cerrado há dois principais centro de exploração mineral, sendo um
deles situado em Goiás onde destaca-se o município de Niquelândia (Fernandes et al., 2011) e o outro
em Minas Gerais, cuja a região do quadrilátero ferrífero e Espinhaço Meridional concentram a maior
parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Estudos apontam que no Cerrado brasileiro restam apenas 50% da cobertura florestal
natural. A taxa de desmatamento tem aumentado, principalmente devido à expansão do gado,
indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015;
Ratter et al., 1997).

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

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Uma das causas de desmatamento do Cerrado é a construção de barragens (Marcelino et
al., 2015; Roland et al., 2010), com o alagamento grandes áreas, dentre elas a UHE Serra da Mesa
(Ferreira e Tokarski, 2007).

Ameaça: 8 Invasive & other problematic species, genes & diseases
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Melinis minutiflora P.Beauv. (Poaceae) é a espécies de gramínea exótica mais problemática
na região do Cerrado (Hoffmann et al., 2004). Com a expansão da atividade pecuária, as áreas
nativas de Cerrado foram substituídas por pastagens plantadas com gramíneas exóticas (Barbosa et
al., 2008; Hoffmann et al., 2004; Pivello et al., 1999a,b).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Mendonça 2246), Parque
Nacional Grande Sertão Veredas (Loeuille 916), Parque Estadual de Terra Ronca (Teixeira 96),
Reserva Particular do Patrimônio Natural Cara Preta (Souza-Buturi 357).

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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ASTERACEAE

Eremanthus veadeiroensis H.Rob.

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:08-11-2018

Justificativa: Árvore de até 3 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campos Rupestres associados ao Cerrado no estado de Goiás, municípios de Alto Paraíso
de Goiás, Cavalcante e São João da Aliança. Apresenta distribuição muito restrita, exclusiva da região
compreendida  pela  Chapada  dos  Veadeiros  (Loeuille,  2011),  EOO=472 km²,  AOO=28 km²,  três
situações de ameaça e ocorrência em fitofisionomia severamente fragmentada. Estudos indicam que
no  Cerrado  brasileiro  restam  apenas  50%  da  cobertura  florestal  original;  a  taxa  de  desmatamento
tem aumentado, principalmente devido à expansão de pastagens para criação extensiva de gado,
indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015).
A região de ocorrência dessa espécie encontra-se na zona de avanço da fronteira agropecuária
intensiva  e  mecanizada,  principalmente  a  produção  de  soja  (Ferreira  e  Tokarski,  2007).
Adcionalmente, incêndios de origem antrópica acontecem com frequência, severidade e intensidade
maior que no passado (Pivello, 2011) e têm efeitos danosos sobre as espécies, mesmo aquelas
adaptadas ao regime de fogo (Kolbek e Alves, 2008; Mistry, 1998; Pivello, 2011). A presença de
espécie exóticas invasoras de alto poder competitivo, empregadas na constituição de pastagens,
representa grave ameaça a flora nativa (Lopes e Moreira, 2004). A ampliação acentuada do turismo
em Alto Paraíso de Goiás e também nos municípios circunvizinhos como Cavalcante e São João
d'Aliança, pela presença do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Ferreira e Tokarski, 2007),
adicionar aos eventos de stress documentados na região. Apesar de protegida dentro dos limites de
Unidade de Conservação de proteção integral,  esta encontra-se sujeita  às  ameaças descritas  e
portanto vulnerabilizada ante o aumento de pressões de origem antrópica nos arredores. Assim, E.
veadeiroensis foi considerada Em Perigo (EN). Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e qualidade e
extensão  do  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências
populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a fim de evitar a ampliação de seu risco de
extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Phytologia 45(2): 94. 1980.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Apesar dos usos reportados para espécies do gênero Eremanthus, dentre eles a extração de
óleos essenciais, e da presença de sesquiterpenos em Eremanthus veadeiroensis (Keles et al., 2010;
Sacilotto et al., 2002), não é conhecido o valor econômico da espécie.

Reference:
Sacilotto, A.C.B.C., Sartori, F.T., Vichnewski, W., 2002. Chemical constituents of Eremanthus
veadeiroensis (Asteraceae). Biochem. Syst. Ecol. 30, 897–900.

Keles, L.C., Melo, N.I. De, Aguiar, G. de P., Wakabayashi, K.A.L., Carvalho, C.E. de, Cunha, W.R., Crotti,
A.E.M., Lopes, J.L.C., Lopes, N.P., 2010. Lychnophorinae (Asteraceae): a survey of its chemical
constituents and biological activities. Quim. Nova 33, 2245–2260.

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: GOIÁS, município de Alto Paraíso de Goiás (Irwin 32752), Cavalcante (Schumacher 1040), São
João d'Aliança (Vichnewski s.n.).
AOO: 28km²
EOO: 472.45km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Savana
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Resume: Arvoreta até 3 m de altura (Loeuille 847), ocorrendo nos campos rupestres da Chapada dos
Veadeiros (Loeuille, 2011).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Fev to Apr
fruiting Jul to Jul
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: fevereiro (King 8831), março (Irwin
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32752), abril (Rizzo 7935); e em frutos nos meses de: julho (Loeuille 837).

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Alto Paraíso de Goiás é o principal polo de turismo ecológico e tem movimentado a
atividade também nos municípios circunvizinhos como Cavalcante e São João d'Aliança, devido ao
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e as inúmeras cachoeiras dessa região (Ferreira e
Tokarski, 2007).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A região de ocorrência dessa espécie encontra-se na zona de avanço da fronteira
agropecuária intensiva e mecanizada, principalmente a produção de soja (Ferreira e Tokarski, 2007).
O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à pecuária
extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos (Rachid et
al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos
governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de
assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et
al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al., 1997), a fim de suprir a crescente
demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Essa região é
responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em particular a
soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado brasileiro
sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de
10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o
celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm
sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et
al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et al., 2009;
Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-de-açúcar
no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et
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al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do
mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás
e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
floresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Um dos principais usos do solo nesta região é a pecuária extensiva (Ferreira e Tokarski,
2007). A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da década de 1920, com a
indústria de café em plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo federal, a atividade
pecuária iniciou o processo de ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira,
2002; Sano et al., 2008). Desde então, a pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se
como uma das principais atividades econômicas no país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais
subsídios governamentais, tais como, a criação do Conselho para o Desenvolvimento da Pecuária
(Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneficiou-se de gramíneas nativas (Silva et al., 2015) e
posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas exóticas para melhoramento das
pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al., 1997), sendo a região
responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida no Brasil (Pereira et al., 2012). As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade
pecuária historicamente está associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o
gado (Kolbek and Alves, 2008; Silva et al., 2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornam-
se grandes incêndios (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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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).

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: Estudos apontam que no Cerrado brasileiro restam apenas 50% da cobertura florestal
natural. A taxa de desmatamento tem aumentado, principalmente devido à expansão do gado,
indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015;
Ratter et al., 1997).

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

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Uma das causas de desmatamento do Cerrado é a construção de barragens (Marcelino et
al., 2015; Roland et al., 2010), com o alagamento grandes áreas, dentre elas a UHE Serra da Mesa
(Ferreira e Tokarski, 2007).

Ameaça: 8 Invasive & other problematic species, genes & diseases
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Melinis minutiflora P.Beauv. (Poaceae) é a espécies de gramínea exótica mais problemática
na região do Cerrado (Hoffmann et al., 2004). Com a expansão da atividade pecuária, as áreas
nativas de Cerrado foram substituídas por pastagens plantadas com gramíneas exóticas (Barbosa et
al., 2008; Hoffmann et al., 2004; Pivello et al., 1999a,b).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Martinelli 16510).

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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ASTERACEAE

Gorceixia decurrens Baker

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:13-11-2018

Justificativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Loeuille, 2018). Popularmente conhecida como
candeia-do-alto, foi registrada em diversas fitofisionomias predominantemente arbóreas associadas a
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Apresenta
distribuição  ampla,  EOO=212705 km²,  boa  representatividade  em herbários  e  presença  confirmada
em Unidades de Conservação de proteção integral,  com significativos remanescentes de vegetação
nativa. Apesar de considerada rara na Bahia no momento de sua descrição (Hind, 2006), sabe-se que
as subpopulações de Minas Gerais e do Espírito Santo estão presentes e aparententemente livre da
incidência  de  ameaças  diretas,  apesar  de  reduções  de  habitat  verificadas  ao  longo  de  toda  sua
distribuição. No trecho da Estrada Real que passa pela região de ocorrência da espécie em Rio de
Contas, Bahia, há registro do aumento no ecoturismo e uso pela população local (Hind et al., 2006), e
em Pancas, no Espírito Santo, a espécie foi coletada próxima a estrada. Diante do exposto, a espécie
foi considerada neste momento como de Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa
(números  e  tendências  populacionais)  a  fim  de  se  evitar  sua  inclusão  em  categoria  de  ameaça
restritiva  no  futuro  próximo caso  as  potenciais  reduções  em EOO,  AOO,  número  de  indivíduos
maduros e extensão e qualidade de habitat se confirmem.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: J. Bot. 20: 225. 1882. Popularmente conhecida por “candeia do alto” no estado do
Espírito Santo (Flores e Romão 969).

População:
Rara, encontrada em uma pequena e vulnerável população nas encostas íngremes da borda da Serra
das Almas, perto da Cachoeira do Brumado, município de Livramento de Nossa Senhora (Hind et al.,
2006). A população estudada no estado da Bahia tem apenas algumas dezenas de indivíduos (Hind et
al., 2006)

Reference:
Hind, D.J.N., Giulietti, A.M., Harley, R.M., 2006. Gorceixia decurrens (Compositae: Vernonieae): new for
Bahia State, Brazil. Sitientibus Série Ciências Biol. 6, 129–132.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Loeuille, 2018), com ocorrência nos estados: BAHIA, município
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de Livramento de Nossa Senhora (Paula-Souza 5238), Iaçu (França 5121), Rio de Contas (Harley
54071), Livramento do Brumado (Giulietti 2071); ESPÍRITO SANTO, município de Vila Pavão (Forzza
7869), Pancas (Heiden 951), Santa Teresa (Flores e Romão 969), São Roque do Canaã (Saiter 36);
MINAS GERAIS, município de Virgem da Lapa (Duarte 8782), Leme do Prado (Loeuille 821), Medina
(Hatschbach 46336), Congonhas (Glaziou 12803), Botumirim (Carvalho 919), Bocaiuva (Duarte 7733),
Ouro Preto (Glaziou 14026), Chapada do Norte (Pirani 6524), Leme do Prado (Tameirão Neto 3308),
Francisco Sá (Hatschbach 42825), Aimorés (Tameirão Neto 2477), Cristália (Carvalho 935). Ocorre em
variados níveis altitudinais, desde 155m (Forzza 7869) até 820m (Loeuille 821).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
rupicolous
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
2.1 Dry Savanna
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
6 Rocky Areas [e.g. inland cliffs, mountain peaks]
Biomas: Caatinga
Mata Atlântica
Cerrado
Fitofisionomias: Afloramento Rochoso
Floresta Estacional Decidual de Submontana
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Secundária
Savana Parque
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Vegetação sobre afloramentos rochosos
Resume: Árvores com 5-7 m de altura (Hind et al., 2006), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica,
Caatinga e Cerrado (Loeuille, 2018). Uma variedade de tipos de habitats está listada nos rótulos das
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coleções (Hind et al., 2006). Na BAHIA ocorre na Caatinga arbórea (Harley 54071), em encostas
rochosas de inselbergues (França 5121) e em vegetação na base de inselbergues (França 5157), no
ESPÍRITO SANTO ocorre em Mata Atlântica (Saiter 36) e em MINAS GERAIS, ocorrem em Floresta
Estacional Semidecídua (Loeuille 821), Floresta Decidual (Tameirão Neto 3308) e em Cerrado das
Colinas (Hatschbach 46336).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Fev to May
Resume: Floresce de Fevereiro a Maio (Hind et al., 2006). Mas a espécie também foi coletada em flor
no mê de: janeiro (Harley 54071).

Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 2.1 Species mortality
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
occupancy
habitat
occurrence
Detalhes: A Estrada Real, que passa pela região de Rio de Contas (Bahia), recentemente foi
desmatada e parcialmente renovada (Hind et al., 2006). A população da espécie nessa região está
sob ameaça local incidente, de alta severidade, pois a maioria dos indivíduos estão localizados a 3-4
m da Estrada Real (Hind et al., 2006). Considerando que a localidade está no vértice do polígono de
distribuição, infere-se declínio contínuo tanto de área de ocupação, como de extensão de ocorrência e
qualidade de habitat.

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: No trecho da Estrada Real que passa pela região de ocorrência da população da espécie em
Rio de Contas (Bahia), há registro do aumento no ecoturismo e uso pela população local, o que
resultou no aumento da limpeza da vegetação ao redor da estrada e na quantidade de lixo (Hind et
al., 2006). Considerando que a localidade está no vértice do polígono de distribuição, infere-se um
declínio contínuo tanto de área de ocupação, como de extensão de ocorrência e qualidade de habitat.
A espécie também foi coletada próxima a estrada em direção à rampa de voo livre, na região de
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Pancas (Espírito Santo) (Heiden 951). Considerando a posição da localidade no polígono de
distribuição da espécie, estima-se declínio contínuo de área de ocupação e qualidade do habitat.

Ameaça: 7.1.1 Increase in fire frequency/intensity
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: No trecho da Estrada Real que passa pela região de ocorrência da população da espécie em
Rio de Contas (Bahia), tem aumentado a o registro de incêndios desde a recente renovação do trecho
e aumento das atividades humanas na região (Hind et al., 2006). Considerando que a localidade está
no vértice do polígono de distribuição, infere-se um declínio contínuo tanto de área de ocupação,
como de extensão de ocorrência e qualidade de habitat.

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
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,
indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015;
Ratter et al., 1997). Além disso, 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). O Estado de
Minas Gerais está entre os estados com maior índice de desmatamento (Fundação SOS Mata Atlântica
e INPE, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
habitat
Detalhes: Afloramentos graníticos também estão sofrendo um conjunto particular de ameaças,
incluindo exploração de pedreiras, mineração e invasões biológicas (Porembski, 2000; Forzza et al.,
2003; Martinelli, 2007), que reforçam a necessidade de proteção dos inselbergs e de sua
extraordinária biodiversidade, especialmente como resultado dos altos níveis de endemismo.
Martinelli (2007) alertou para a necessidade de ações urgentes de conservação e propôs a inclusão
dos afloramentos rochosos na agenda brasileira de conservação da diversidade biológica (L.F.A. de
Paula et al., 2016). A espécie ocorre em vegetação na base de inselbergues no município de Iaçu
(Bahia) e em paredões rochosos na região de Medina (Minas Gerais).

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

Ameaça: 7.2.11 Dams (size unknown)
Incidência: 1 Ecosystem/community stresses
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
occupancy
habitat
Detalhes: A espécie ocorre na área da UHE Irapé. Rio Jequitinhonha (Tameirão Neto 3308). Está
sujeita a possível conversão do ecossistema ou alteração da qualidade do habitat.

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada Monumento Natural dos Pontões Capixabas (Forzza 7730) e na Reserva
Biológica Augusto Ruschi (Flores e Romão 969).
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Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ASTERACEAE

Paralychnophora glaziouana Loeuille

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:08-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  5  m,  endêmica  do  Brasil  (Loeuille,  2018).  Foi  coletada  em  Campos
Rupestres  associados  ao  Cerrado  no  estado  de  Minas  Gerais.  Apresenta  distribuição  ampla,
EOO=58313 km², alta representatividade em herbários e presença confirmada dentro dos limites de
Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.  Adcionalmente,  espécie  ocorre  no  território  de
abrangência dos Planos de Ação Nacional para a conservação da flora ameaçada de extinção da Serra
do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015a) e da região de Grão Mogol-Francisco Sá (Pougy et al.,
2015b).  Aparentemente, a espécie encontra-se livre de ameaças diretas como corte seletivo ou
outros usos que afetem sua perpetuação. 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 todo o Cerrado (Bojanic, 2017; Marcelino et al., 2015;
Pougy et al., 2015a; Pougy et al., 2015b; Klink e Moreira, 2002; Coutinho, 1990).
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 64(3): 290. 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 (Loeuille, 2018), com ocorrência no estado: MINAS GERAIS,
município de Botumirim (Rosa 1079), Couto de Magalhães de Minas (656), Diamantina (Munhoz
7311), Gouveia (Martins 17165), Grão Mogol (Cavalcanti s.n.), Itambé do Mato Dentro (Quaresma
519), Itacambira (Siniscalchi 527), Paracatu (Irwin 25887a), Santana de Pirapama (Zappi 1600),
Santana do Riacho (2404), Serro (Loeuille 451).
AOO: 92km²
EOO: 58313.78km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2.1 Dry Savanna
2 Savanna
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Savana
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Resume: Árvore de 1-5 m altura, ocorrendo entre rochas nos campos rupestres da Cadeia do
Espinhaço (Loeuille et al., 2012).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Mar to Aug
fruiting Jan to Fev
fruiting May to Oct
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: março (Faria 5551), abril (Hatschbach
41421), maio (Rosa 1079), junho (Martins 17165), julho (Hatschbach 68170), agosto (Faria 6414); e
em frutos nos meses de: janeiro (Irwin 22485), fevereiro (Zappi 1600), maio (Quaresma 519), julho
(Faria 6367), agosto (Faria 6414), setembro (Siniscalchi 527), outubro (Marques 330).

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O rico acervo histórico-cultural, aliado à diversidade de paisagens, cachoeiras e rios faz da
região da Cadeia do Espinhaço um grande pólo do turismo ecológico e de aventura (Araújo e Lacerda,
2009; Silva e Pedreira, 2005; Verdi et al., 2015). A proximidade com a cidade de Belo Horizonte aliada
a pavimentação asfáltica da MG-010, são fatores que contribuem com o número crescente de turistas
que se dirigem em um único dia, especialmente em feriados, para a região da Serra do Cipó e tem
causado distintos impactos ambientais (Fernandes et al., 2014; Verdi et al., 2015). Outro polo turístico
é a região de Diamantina, incluída no circuito turístico de Minas Gerais (Antunes et al., 2012; Verdi et
al., 2015).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A agricultura na região da Cadeia do Espinhaço é praticada, em geral, para subsistência
(Verdi et al., 2015). Por outro lado, a pecuária por meio da criação extensiva de bovinos soltos nos
campos rupestres e cerrados tem causado alterações significativas no habitat (Kolbek e Alves, 2008;
Verdi et al., 2015), incluindo a introdução de gramíneas exóticas e invasoras que são utilizadas para
formação das pastagens (Barbosa et al., 2008; Filippo e Ribeiro, 2014; Kolbek e Alves, 2008). A
conversão de campo rupestre e cerrados em pastagem com essas espécies de gramíneas tem se
tornado um problema inclusive para unidade de conservação na região da Cadeia do Espinhaço
(Filippo e Ribeiro, 2014; Ribeiro et al., 2006, 2005).

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). O estado de Minas Gerais detém a maior área de monocultura
florestal do país, cujo plantio de Eucalyptus perfaz 96,5% das monoculturas florestais do estado
(ABRAF, 2013; Maurenza et al., 2015; Verdi et al., 2015). Na região de Grão Mogol-Francisco Sá, é
possível observar grandes blocos de plantios de Eucalyptus, incluindo no entorno do Parque Estadual
de Grão Mogol. Ainda, centenas de hectares com Eucalyptus são manejados por grandes empresas ou
grupos dos setores siderúrgico e florestal, que operam com unidades industriais ou florestais em
distintos municípios pertencentes à região (Maurenza et al., 2015). Os monocultivos de Eucalyptus e
de Pinus na região da Serra do Espinhaço Meridional são responsáveis pela conversão do cerrado ou
campo rupestre, acarretando a perda de habitat e das espécies (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 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 é um dos principais vetores de pressão sobre a flora da região da Cadeia do
Espinhaço (Fernandes et al., 2014; Silva e Pedreira, 2005; Verdi et al., 2015). Os empreendimentos
minerários estão presentes em mais de 400 municípios de Minas Gerais, os quais contribuem para
que o estado detenha a liderança na produção de mineral metálico no país (IBRAM, 2018).

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 2 Species stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A pavimentação da MG-010 tem sido apontado como um dos fatores responsável pelo
processo de ocupação por espécies exóticas invasoras na região da Serra do Cipó (Barbosa et al.,
2010; Fernandes et al., 2014; Ribeiro et al., 2005).

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

Ameaça: 8 Invasive & other problematic species, genes & diseases
Incidência: 2 Species stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A alteração do uso do solo por monocultivos de Eucalyptus e de Pinus é o vetor de pressão
que incide sobre a flora do cerrado ou campo rupestre nas regiões de Grão Mogol-Francisco Sá e da
Serra do Espinhaço Meridional (Maurenza et al., 2015; Verdi et al., 2015). Além disso, a ocupação de
campos rupestres e cerrados por gramíneas exóticas invasoras também tem sido considerada um
problema nessas regiões (Maurenza et al., 2015; Verdi et al., 2015), onde essas espécies tem
ocupado áreas no interior do Parque Nacional da Serra do Cipó e na APA Morro da Pedreira (Barbosa
et al., 2010; Fernandes e Barbosa, 2013; Fernandes et al., 2014; Filippo & Ribeiro, 2014; Ribeiro et al.,
2005; Verdi et al., 2015).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual do Biribiri (Faria 6367).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência dos Planos de Ação Nacional para a conservação da
flora ameaçada de extinção da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015a) e da região de
Grão Mogol-Francisco Sá (Pougy et al., 2015b).

Usos:
Uso:
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Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ASTERACEAE

Piptocarpha regnellii (Sch.Bip.) Cabrera

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Patricia da Rosa; Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:13-12-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Campo  de  Altitude,  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  e  Floresta  Ombrófila  Mista
associadas a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=348221  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 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, P.
regnellii 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: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro xv. 72 (1957). De acordo com o especialista
botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Não. 2 - ocorre em
Unidades de Conservação. R: Sim. Parque Nacional da Bocaina, Parque Nacional da Serra do Itajaí,
Parque Estadual Carlos Botelho. 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R: Sim. 4 - é uma
espécie com distribuição ampla. R: Não. Só na Mata Atlântica. 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.:
Frequente. 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R: (Benoit Loeuille, com. pess.
07/11/2018).

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

População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada frequente. Não apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional (Benoit Loeuille, com. pess. 07/11/2018).

Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados:
Espírito Santo ( Flores et al. 1435), Minas Gerais (Santiago et al. 184), Paraná (Brotto 1789), Rio de
Janeiro (Uhlmann et al. 419), São Paulo (Silva et al. 1448), Santa Catarina (Vieira 1303). Segundo a
Flora do Brasil 2020, a espécie não ocorre nos estados: Espírito Santo e Rio de Janeiro
AOO: 556km²
EOO: 348221km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Campos de Altitude
Floresta Ombrófila Densa
Floresta Ombrófila Mista
Floresta Secundária
Tipo de Vegetação: Campo de Altitude
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Ombrófila Mista
Resume: Árvores de 15 m de altura (Torezan, et al. 511), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020, 2018).

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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No Brasil, a área original de Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária) ,era de
aproximadamente 200.000 a 250.000 km², ocorrendo com maior intensidade nos Estados do Paraná
(40%), Santa Catarina (31%), Rio Grande do Sul (25%), com manchas esparsas no sul de São Paulo
(3%), internando-se até o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%). Esta formação vegetacional,
típica da Região Sul do Brasil, abriga componentes arbóreos de elevado valor comercial,como a
Araucaria angustifolia (pinheiro) e Ocotea porosa (imbuia), por isso esta floresta foi alvo de intenso
processo de exploração predatório. Atualmente os remanescentes florestais não perfazem mais do
que 1% da área original, e suas espécies arbóreas estão relacionadas na lista oficial de espécies da
flora brasileira ameaçadas de extinção. A Floresta Ombrófila Mista teve significativa importância no
histórico de ocupação da Região Sul, não somente pela extensão territorial que ocupava, mas
principalmente pelo valor econômico que representou durante quase um século. No entanto, a
intensidade da exploração madeireira, desmatamentos e queimadas, substituição da vegetação por
pastagens, agricultura, reflorestamentos homogêneos com espécies exóticas e a ampliação das zonas
urbanas no sul do Brasil, iniciados nos primeiros anos do século XX, provocaram uma dramática
redução da área das florestas originais na região (Medeiros et al., 2005).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Bocaina, Parque Nacional da Serra do Itajaí, Parque
Estadual Carlos Botelho.

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
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Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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