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Family
Bignoniaceae

Species
Handroanthus bureavii (Sandwith) S.Grose
Handroanthus diamantinensis Espírito-Santo & M.M. Silva-Castro
Handroanthus grandiflorus Espirito-Santo & M.M. Silva
Handroanthus parviflorus Espírito-Santo & M.M. Silva-Castro
Handroanthus pedicellatus (Bureau & K.Schum.) Mattos
Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos
Handroanthus vellosoi (Toledo) Mattos
Jacaranda bracteata Bureau & K.Schum.
Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers.
Jacaranda irwinii A.H.Gentry
Jacaranda jasminoides (Thunb.) Sandwith
Jacaranda montana Morawetz
Jacaranda obovata Cham.
Jacaranda praetermissa Sandwith
Jacaranda pulcherrima Morawetz
Jacaranda simplicifolia K.Schum. ex Bureau & K.Schum.
Tabebuia elliptica (DC.) Sandwith
Tabebuia reticulata A.H.Gentry

4
9
12
16
21
25
29
33
37
43
44
51
55
60
64
69
74
78

Boraginaceae

Cordia acutifolia Fresen.
Cordia brasiliensis (I.M.Johnst.) Gottschling & J.S.Mill.
Cordia decipiens I.M.Johnst.
Cordia fusca M.Stapf
Cordia glabrifolia M.Stapf
Cordia incognita Gottschling & J.S.Mill.
Cordia magnoliifolia Cham.
Cordia ochnacea DC.
Cordia oncocalyx Allemão
Cordia restingae M.Stapf
Cordia tarodae M.Stapf

85
90
93
97
103
107
111
116
121
124
129

Burseraceae

Bursera pereirae Daly
Tetragastris catuaba Soares da Cunha

137
141

Calophyllaceae

Caraipa minor Huber
Caraipa odorata Ducke
Caraipa rodriguesii Paula
Kielmeyera albopunctata Saddi
Kielmeyera altissima Saddi
Kielmeyera decipiens Saddi
Kielmeyera elata Saddi
Kielmeyera marauensis Saddi

147
151
154
159
164
168
172
177

Kielmeyera membranacea Casar.
Kielmeyera neglecta Saddi
Kielmeyera rizziniana Saddi

182
187
192

Canellaceae

Cinnamodendron dinisii Schwacke
Cinnamodendron occhionianum F.Barros & J.Salazar

199
206

Cannabaceae

Celtis orthacanthos Planch.

210

Caryocaraceae

Caryocar cuneatum Wittm.

216

Celastraceae

Goniodiscus elaeospermus Kuhlm.
Monteverdia megalocarpa (Groppo & Lombardi) Biral

223
227

Chrysobalanaceae Acioa edulis Prance
Acioa longipendula (Pilg.) Sothers & Prance
Couepia bondarii Prance
Couepia cidiana Prance
Couepia coarctata Prance
Couepia insignis Fritsch
Couepia marleneae Prance
Couepia morii Prance
Couepia pernambucensis Prance
Couepia reflexa Ducke
Couepia robusta Huber
Couepia rufa Ducke
Couepia stipularis Ducke
Hirtella bahiensis
Hirtella barrosoi
Hirtella fasciculata Prance
Hirtella glaziovii Taub.
Hirtella hebeclada Moric. ex DC.
Hirtella martiana Hook.f.
Hirtella prancei Asprino & Amorim
Licania araneosa Taub.
Licania bahiensis Prance
Licania cymosa Fritsch
Licania fritschii Prance
Licania impressa Prance
Licania lamentanda Prance
Licania miltonii Prance
Licania nelsonii Prance
Licania riedelii Prance
Licania rigida Benth.
Licania salzmannii (Hook.f.) Fritsch
Licania santosii Prance
Licania spicata Hook.f.
Licania teixeirae Prance

234
242
246
251
255
259
264
270
278
282
285
291
297
303
308
312
317
321
325
329
334
338
342
346
351
355
359
364
369
375
379
384
389
394

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch
Parinari alvimii Prance
Parinari littoralis Prance

397
400
405

Clusiaceae

Clusia burchellii Engl.
Moronobea candida Ducke
Moronobea pulchra Ducke

416
420
424

Combretaceae

Terminalia actinophylla Mart.

429

Elaeocarpaceae

Sloanea dubia
Sloanea erismoides Ducke
Sloanea fasciculata D. Sampaio & V.C. Souza
Sloanea hatschbachii D. Sampaio & V.C. Souza
Sloanea petalata D.Sampaio e V.C.Souza
Sloanea retusa Uittien

434
441
445
449
453
456

Euphorbiaceae

Algernonia leandrii (Baill.) G.L.Webster
Anomalocalyx uleanus (Pax & K.Hoffm.) Ducke
Brasiliocroton mamoninha P.E.Berry & Cordeiro
Brasiliocroton muricatus Riina & Cordeiro
Caryodendron janeirense Müll.Arg.
Cnidoscolus adenoblepharus Fern.Casas & J.M.Pizarro
Cnidoscolus froesii (Croizat) Fern.Casas
Cnidoscolus monsanto Fern.Casas
Conceveiba praealta (Croizat) Punt ex J.Murillo
Croton campanulatus Caruzo & Cordeiro
Croton celtidifolius Baill.
Croton macrobothrys Baill.
Croton oliganthus Müll.Arg.
Croton piptocalyx Müll.Arg.
Croton priscus Croizat
Croton pseudopopulus Baill.
Croton salutaris Casar.
Croton thomasii Riina & P.E. Berry
Croton trombetensis Secco et al.
Glycydendron espiritosantense Kuhlm.
Hevea camargoana Pires
Hevea rigidifolia (Spruce ex Benth.) Müll.Arg.
Manihot dichotoma Ule
Manihot elongata P. Carvalho & M. Martins
Manihot glaziovii Müll.Arg.
Micrandropsis scleroxylon (W.A.Rodrigues) W.A.Rodrigues
Omphalea brasiliensis Müll.Arg.
Ophthalmoblapton crassipes Müll.Arg.
Ophthalmoblapton pedunculare Müll.Arg.
Pausandra morisiana (Casar.) Radlk.
Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat

462
466
472
477
481
484
487
489
493
496
500
504
510
513
520
523
528
532
536
540
545
550
555
559
565
568
574
580
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595

BIGNONIACEAE
Handroanthus bureavii (Sandwith) S.Grose
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:22-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual,
Cerrado (lato sensu), Campo Rupestre e Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos associados ao
Cerrado e a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Apresenta distribuição ampla, EOO=231560 km², presença em múltiplas ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais
associadas a dois Domínios Fitogeográﬁcos, frequência constante em herbários e presença
conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Além disso, as
subpopulações conhecidas são abundantes, particularmente em Minas Gerais (Scolforo et al., 2008).
Assim, H. bureavii foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento. Recomenda-se
ações de pesquisa (números e tendências populacionais por toda a população conhecida) a ﬁm de se
evitar sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Syst. Bot. 32(3): 664. 2007.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
O Inventário Florestal de Minas Gerais registrou a densidade absoluta de 22,26 indivíduos/ha e
densidade relativa de 2,18% dessa espécie na ﬂoresta estacional decidual (Scolforo et al., 2008).
Reference:
Scolforo, J.R., Oliveira, A.D. de, Mello, J.M. de, Silva, C.P. de C., Ferraz-Filho, A.C., Andrade, I.S., Abreu,
E.C.R., 2008. Análise da estrutura ﬁtossociológica dos fragmentos inventariados e dos grupos
ﬁsionômicos., in: Melo, J.M. de, Scolforo, J.R., Carvalho, L.M.T. de (Orgs.), Inventário Florestal de Minas
Gerais: Floresta Estacional Decidual - Florística, Estrutura, Diversidade, Similaridade, Distribuição
Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Áreas Aptas para Manejo Florestal.
Editora UFLA, Lavras, p. 99–114.
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ESPÍRITO SANTO, município de Linhares (Zuntini 149), Santa Teresa (Dalcolmo s.n.), Venda
Nova do Imigrante (Hatschbach 49983); MINAS GERAIS, município de Grão Mogol (Cavalcanti
SPF39694), Ouro Preto (Araújo 8), Paraopeba (Heringer s.n.), Prudente de Morais (Melo 1367); RIO DE
JANEIRO, município de Duque de Caxias (Quinet 108), Guapimirim (Peron s.n.), Itatiaia (Pereira 46),
Nova Friburgo (Correia s.n.), Rio de Janeiro (Kuhlmann s.n.), Teresópolis (Seele 626); SÃO PAULO,
município de Iguape (Cordeiro 1485).
AOO: 96km²
EOO: 231560.05km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Cerrado (lato sensu)
Campo Rupestre
Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos
Resume: Árvore com cerca de 8 m de altura (Cordeiro 1485), ocorrendo na Mata Atlântica (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018) e no Cerrado (Cavalcanti SPF39694).
Ameaças:
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Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
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). Tal atividade também é
apontada como um vetor de pressão para a ﬂora em risco de extinção região de Grão Mogol-Francisco
Sá em Minas Gerais (Maurenza et al., 2015). Nas ﬂorestas litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e
Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção
brasileira é obtida no que é chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo especial de
agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade
de árvores que atingem o dossel é signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo
com Rolim e Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo
de árvores nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo
continuarem, principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de
regeneração. Tais resultados indicam que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos
diversiﬁcadas e densas do que as ﬂorestas secundárias ou primárias da região, mas também que
apresentam uma estrutura onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se
tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando
dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura ﬂorestal
drasticamente simpliﬁcada, onde espécies secundárias são beneﬁciadas em detrimento de espécies
primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
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Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: As ﬂorestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). A conversão de grandes extensões territoriais no norte mineiro é
um forte vetor de pressão que incide sobre a ﬂora daquela região (Maurenza et al., 2015). No estado
do Espírito Santo, 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. 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: 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 (Fernandes et al., 2011) e o outro em Minas Gerais (Carmo e Jacobi, 2012;
Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008). Tal atividade tem provocados danos
ambientais imensuráveis, dentre eles, o maior desastre ambiental após o rompimento de uma das
barragens de rejeitos minerais (Escobar, 2015; Neves et al., 2016).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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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). 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).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Natural da Vale (Zuntini 149), Parque Estadual do Itacolomi
(Araújo 8), Parque Nacional do Itatiaia (Pereira 46), Estação Ecológica Estadual de Paraíso/Parque
Nacional da Serra dos Órgãos (Peron s.n.), Estação Ecológica Juréia-Itatins (Cordeiro 1485), Floresta
Nacional de Paraopeba (Heringer s.n.).
Ação: 3.4 Ex-situ conservation
Situação: on going
A espécie é cultivada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Gomes s.n.).
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 região de Grão Mogol-Francisco Sá (Pougy et al., 2015) e da ﬂora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

BIGNONIACEAE
Handroanthus diamantinensis Espírito-Santo & M.M. SilvaCastro
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Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:03-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Espírito-Santo et al., 2012). Foi coletada em
Floresta Estacional somente no Vale do Pati, travessia de aproximadamente 80 km que liga os
municípios de Mucugê e Andaraí, atravessando o Parque Nacional da Chapada Diamantina, Bahia.
Apesar da área estar em bom estado de conservação e legalmente protegida, menos de 10 indivíduos
da nova espécie foram localizados no campo. Considerando o ﬂorescimento conspícuo de todo o
grupo, poder-se-ia inferir que a espécie possui distribuição pontual e ocorre em baixa freqüência na
área. Por outro lado, os esforços de coleta nessa localidade não são suﬁcientes e a ﬂora ainda é
pouco 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
(distribuição, grau de endemismo, números e tendências populacionais) urgentes que possibilitem
uma reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de novas e precisas informações.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em Acta Bot. Brasil. 26(3): 652. 2012
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Known only from the Vale do Pati, a valley with a trekking path of approximately 80 km that links the
municipalities of Mucugê and Andaraí, traversing the Chapada Diamantina National Park, Bahia. In
spite that the area is in a good conservation state and is legally protected, less than 10 individuals of
the new species were located in the ﬁeld. Considering the conspicuous ﬂowering of the whole group,
it can be inferred that the species has a punctual distribution and occurs in low frequency in the area.
On the other hand, collection eﬀorts at this locality are not intensive, and the
ﬂora is still poorly known.
Reference:
Espírito-Santo, F.S., Silva-Castro, M.M., Rapini, A., 2012. Two new species of Handroanthus Mattos
(Bignoniaceae) from the state of Bahia, Brazil. Acta Bot. Brasil. 26(3): 652.
Número de individuos na maior subpopulação => Tipo de Valor: Absoluto:
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, município de Palmeiras (Espírito-Santo 189).
AOO: 4km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Cerrado
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Fitoﬁsionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com até 30 m de altura, que habita a Floresta Estacional Semidecidual (EspíritoSanto, 2012).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Aug to
fruiting Sep to
Resume: Foi coletada com ﬂores no mês de agosto (Espírito-Santo 138) e com frutos no mês de
setembro (Espírito-Santo 189)
Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O Vale do Pati no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é atravessado por uma trilha
de 80 km que liga os municípios de Andaraí e Mucugê, muito apreciada por turistas (Espírito-Santo,
2012).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada no PARNA Chapada Diamantina - BA (Espírito-Santo 189)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

BIGNONIACEAE
Handroanthus grandiﬂorus Espirito-Santo & M.M. Silva
Risco de extinção: CRB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii);D
Avaliador: Eduardo Fernandez
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Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes
Data:17-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018;
Espírito-Santo et al., 2012). Foi coletada em vegetação arbustiva-arbórea associada a Caatinga do
estado da Bahia, município de Jacobina. Apresenta distribuição restrita, uma situação de ameaça,
EOO=4 km² e AOO=4 km² e não encontra-se protegida dentro dos limites de Unidades de
Conservação. É conhecida somente pelo material-tipo, e apesar da conspicuidade de suas ﬂores, não
foi encontrada em outros locais, mesmo após exaustivo trabalho de campo (Espírito-Santo et al.,
2012). A única subpopulação conhecida é composta por 8 indivíduos maduros (Espírito-Santo et al.,
2012). Sabe-se que o município em que foi documentada apresenta somente cerca de 22% de sua
cobertura vegetal original, além de 45% de sua extensão territorial total já convertida em pastagens
(Lapig, 2018). Atividades de mineração, turismo, agricultura e pecuária constituem os principais
vetores de stress responsáveis pela perda de habitat e deterioração da vegetação nativa (EspíritoSanto et al., 2012). Assim, H. grandiﬂorus foi considerada Criticamente em Perigo (CR) de extinção,
pela sua distribuição muito restrita, número de indivíduos na única subpopulação conhecida e uma
situação de ameaça. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e extensão e qualidade de habitat.
Recomenda-se ações de pesquisa (ampliação da busca por novas subpopulações, ecologia) e
conservação (criação de área protegida no seu local de ocorrência, inclusão em Plano de Ação)
urgentes a ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Phytotaxa 48: 2 (-6; ﬁgs. 1-3). 2012
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
A espécie é conhecida por somente uma subpopulação, composta por 8 indivíduos maduros (EspíritoSanto et al., 2012).
Reference:
Espirito-Santo, F.S., Silva-Castro, M.M., A. Rapini, 2012. Handroanthus grandiﬂorus (Bignoniaceae), a
new species from the semiarid region of Brazil. Phytotaxa, 48: 2.
Número de subpopulações => Tipo de Valor: absolute Absoluto: 1
Número de individuos na maior subpopulação => Tipo de Valor: circa Absoluto: 8
Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, município de Jacobina (Espírito-Santo 149). Apesar da conspicuidade de suas ﬂores,
a espécie não foi encontrada em outros locais, mesmo após exaustivo trabalho de campo na
localidade de coleta e nos municípios adjacentes (Espírito-Santo et al., 2012).
AOO: 4km²
EOO: 4km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvore de 8 m de altura, ﬂores amarelas, coletada na Caatinga (Espírito-Santo 149), em
vegetação arbustiva a arbórea, em terreno inclinado, em solos argilosos e perto de aﬂoramentos
rochosos (Espírito-Santo et al., 2012).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Nov to Nov
Resume: Foi coleta em ﬂor no mês de novembro (Espírito-Santo 149).
Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
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habitat
Detalhes: Atividades de mineração, turismo, agricultura e pecuária são as principais atividades
responsáveis pela perda de habitat e deterioração da vegetação nativa, colocando em risco esta
espécie (Espírito-Santo et al., 2012).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Jacobina (BA) apresenta somente cerca de 22% de sua cobertura vegetal
original, além de 45% de sua extensão territorial total já convertida em pastagens (Lapig, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
A espécie não foi registrada dentro dos limites de nenhuma Unidade de Conservação. Além disso, há
enorme carência de áreas protegidas e ﬁscalização na região em que ocorre.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

BIGNONIACEAE
Handroanthus parviﬂorus Espírito-Santo & M.M. Silva-Castro
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:22-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Semidecidual associada a Mata Atlântica no estado da Bahia,
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município de Itapé. É conhecida por somente duas coletas, incluindo o material-tipo, e desde sua
descrição formal, pouco se avançou em relação ao seu estado de conhecimento (Espírito-Santo et al.,
2012). Considerando-se o exposto, portanto, a espécie foi considerada como Dados Insuﬁcientes (DD)
neste momento, uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação
de risco de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de pesquisa (distribuição, números e
tendências populacionais) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção no
futuro à luz de novas e precisas informações.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Acta Bot. Brasil. 26(3): 654. 2012.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Itapé (Espírito-Santo 190).
AOO: 4km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: deciduifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores até 12 m de altura, ocorrendo em ﬂoresta estacional semidecidual (Espírito-Santo et
al., 2012, 2013).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A 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). De
acordo com Espírito-Santo et al. (2012), a área onde a espécie ocorre encontra-se em estágio
avançado de degradação, especialmente devido à agricultura e pecuária.
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: As ﬂorestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Monoculturas ﬂorestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da
paisagem, é o principal uso do solo identiﬁcado na Região Extremo Sul da Bahia, decorrente do
estabelecimento de grandes empresas reﬂorestadoras nessa região (Landau, 2003).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). O município de Itapé (BA) apresenta cerca de 2,7% da
Mata Atlântica original que cobria seu território (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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BIGNONIACEAE
Handroanthus pedicellatus (Bureau & K.Schum.) Mattos
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 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por ipê-tabaco, foi coletada em Caatinga (stricto sensu) e Floresta Ombróﬁla
associada a Mata Atlântica e a Caatinga nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro. Apresenta distribuição ampla e EOO=162990 km² e ocorrência 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). Possui potencial ornamental (Jacobi et al., 2013) e uso adequado
para construção civil (Lohmann, 2006). Apesar disso, não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos pelo uso descrito.
Assim, a espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC), 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: Loefgrenia 50: 4. 1970. Popularmente conhecida por ipê-tabaco (Camargos e
Coradin, 2009).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie possui potencial ornamental (Jacobi et al., 2013) e de uso para construção civil
(Lohmann, 2006).
Reference:
Lohmann, L.G., 2006. Bignoniaceae, in: Giulietti, A., Conceição, A., Queiroz, L.P. (Orgs.), Diversidade e
caracterização das Fanerógamas do Semi-árido Brasileiro. Associação de Plantas do Nordeste, Recife,
p. 68–73.
Jacobi, U.S., Duarte, C.I., Gonçalves, R.S., Acunha, J.S., Heﬂer, S.M., 2013. Florística dos ecossistemas
do Campus Carreiros, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. Iheringia - Série Botânica 68, 73–89.
População:
Não existem dados sobre a população.
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Ituaçu (Queiroz 14908), Livramento do Brumado (Harley 25758);
ESPÍRITO SANTO, município de Santa Teresa (Dalcolmo s.n.); MINAS GERAIS, município de Caeté
(Glaziou s.n.), Itaobim (Hatschbach 48146); RIO DE JANEIRO, município de Rio de Janeiro (Angeli
387),Silva Jardim (Peixoto 3001).
AOO: 32km²
EOO: 162999.79km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: deciduifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 7 m de altura, ocorrendo na Mata Atlântica e Caatinga (Espírito-Santo et al.,
2013).
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
occurrence
Detalhes: A espécie ocorre na região metropolitana de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, ambos dois
grandes centros urbanos. A perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo
desenvolvimento urbano, mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na
biodiversidade da Mata Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação
original deste hotspot, e cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores
que 250 ha (Ribeiro et al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros
industriais e de silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem
Partnership Fund, 2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A atividade agropecuária é um dos principais vetores de pressão que incidem sobre a ﬂora
dos estados cobertos pela Mata Atlântica, por exemplo, o Rio de Janeiro com cerca de 55% do seu
território ocupado por pastagens (Fernandez et al., 2018; Loyola et al., 2018). A pecuária é uma das
principais fontes de renda e subsistência para os habitantes das regiões semiáridas (Antongiovanni et
al., 2018) e tem provocado alterações da riqueza e composição de plantas (Marinho et al. 2016). O
município de Ituaçu (BA), com cerca de 119.940 ha, contém 22,6% 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
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Grande do Sul (Baesso et al., 2010). A conversão de grandes extensões territoriais no norte mineiro é
um forte vetor de pressão que incide sobre a ﬂora daquela região (Maurenza 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: 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: 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 Land/water protection
Situação: on going
A espécie ocorre no Parque Nacional da Tijuca (Glaziou s.n.).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

BIGNONIACEAE
Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
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Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; 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 ipê-do-brejo e ipê-da-serra, entre outros, foi coletada em Floresta
Ombróﬁla (Floresta Pluvial) associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Pernambuco.
Apresenta distribuição ampla, EOO=1513354 km², diversos registros depositados em coleções
biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente (2015), e ocorrência conﬁrmada em
Unidades de Conservação de proteção integral. A árvore é colhida na natureza por sua madeira útil e
utilizada em projetos de reﬂorestamento, além de ser muito ornamental e valorizada especialmente
pela exuberante ﬂoração (Tropical Plants Database, 2018). A espécie ocorre de forma ocasional na
maior parte das localidades em que foi registrada, e mesmo com potenciais reduções no número de
indivíduos maduros, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem essa
possibilidade. Adcionalmente, foi registrada no território de abrangência do Plano de Ação Nacional
para a conservação da ﬂora endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et
al., 2018). Assim, H. umbellatus 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: Loefgrenia 50: 2. 1970. Popularmente conhecida por ipê-do-brejo (Hoehne 3626),
ipê-da-serra (Urbanetz et al. 249), Ipê brasil (Luz 473), De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Não. Não há utilidade; 2 - ocorre em
Unidades de Conservação. R: Sim. Reserva Ecológica IBGE. 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R: Sim. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R: Não. Esta espécie está restrita a
Mata Atlântica, onde ocorre em áreas pantanosas. 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: Desmatamento de áreas de Mata Atlântica (Lúcia G. Lohmann,
com. pess. 21/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A árvore é colhida na natureza por sua madeira útil. Também é utilizada às vezes em
projetos de reﬂorestamento. Uma árvore muito ornamental, valorizada especialmente pela
exuberante ﬂoração (Tropical Plants Database, 2018).

Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern.
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Handroanthus+umbellatus. (acesso em 12 de
novembro 2018).
População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada ocasional. Não apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional (Lúcia G. Lohmann, com. pess. 21/11/2018).
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados: Bahia
(Silva 2613), Espírito Santo (Luz 473), Minas Gerais (Vieira 1259), Rio de Janeiro (Luchiari; et al. 83),
São Paulo (Baitello 194),
Paraná (Roderjan e Kuniyoshi 194), Rio Grande do Sul (Ohlweiler 484), Santa Catarina (Korte 865),
Sergipe (Fotius 3928) e Pernambuco (Ferraz 583).
AOO: 464km²
EOO: 1513354km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 25 m de altura (Almeida 207), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora
do Brasil 2020, 2018). Esta espécie está restrita a Mata Atlântica, onde ocorre em áreas pantanosas e
em Floresta Ombróﬁla (Lúcia G. Lohmann, com. pess. 21/11/2018).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
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).
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Ações de Conservação:
Ação: 5.4.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Poço das Antas, Reserva Biológica de Tinguá.
Usos:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 16. Other
Recurso: whole plant
Proveniência: natural
Detalhes:

BIGNONIACEAE
Handroanthus vellosoi (Toledo) Mattos
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:04-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 12 m , endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como ipê, foi coletada em Floresta Ombróﬁla e Floresta Estacional
Perenifólia associadas a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Sergipe,
Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=821439 km², frequente
representatividade em herbários 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
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(Pougy et al., 2018). Apesar de possuir madeira apreciada pelo sua qualidade (Lorenzi, 2002), não
existem dados robustos sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no
número de indivíduos maduros. Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste
momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a ﬁm
de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Loefgrenia 50: 2. 1970
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor comercial da espécie.
População:
Não existem dados sobre população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados do ESPÍRITO SANTO, municípios de Castelo (Kollmann 7029), Santa Teresa (Tabacow e
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Chamas s.n.); MINAS GERAIS, município de Araguari (Siqueira s.n.), Araponga (Leoni 5878), Carangola
(Leoni s.n.), Catas Altas (Gentry 49603), Conceição do Mato Dentro (Viana 1307), Coronel Pacheco
(Heringer s.n.), Descoberto (Castro 567), Itabirito (Paiva 635), Itambé do Mato Dentro (Santos 447),
Jaboticatubas (Joly 3283), Juiz de Fora (Silveira s.n.), Lavras (Lima s.n.), Lima Duarte (Stehmann
1053), Mariana (Araújo 12), Marmelópolis (Arzola 938), Morro do Pilar (Bittencourt 99/27), Rio Preto
(Matozinhos 283), Santana do Riacho (Souza 3451), Serra do Salitre (Ceccantini 248), Tiradentes
(Stehmann s.n.), Uberaba (Franco 24); PARANÁ, Curitiba (Dusén 15440), Maringá (Margarido s.n.),
Paranaguá (Britez 1120); RIO DE JANEIRO, municípios de Itatiaia (Pereira 39), Nova Friburgo (Iglezias
s.n.), Petrópolis (Glaziou 8213), Rio de Janeiro (Rocha 920), Teresópolis (Lutz s.n.); SERGIPE, município
de Nossa Senhora do Socorro (Silva e Santos 85); SÃO PAULO, municípios de Anhembi (Magalhães
s.n.), Botucatu (Gemtchújnicov 1508), Campos do Jordão (Robim 307), Casa Branca (Rodrigues s.n.),
Cosmópolis (Nogueira s.n.), Franco da Rocha (Baitello 1738), Juquiá (Kuhlmann 3102), Limeira
(Kuhlmann 843), Matão (Gehrt s.n.), Piracicaba (Vale 1), Salesópolis (Mattos 12457), São João do
Iracema (Almeida Neto 218), Teodoro Sampaio (Fonseca s.n.),
AOO: 204km²
EOO: 821439km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Perenifólia
Resume: Árvore com até 12 m (Almeida Neto 218), que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombróﬁla
e na Floresta Estacional Perenifólia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: 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: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar ﬂoresta em área agrícola (Simões e Lino, 2003).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Parque Estadual do Forno Grande - ES (Kollmann 7029); PN do Caraça - MG (Gentry 49603); Parque
Estadual do Itacolomi - MG (Araújo 12); RPPN Cata Branca - MG (Paiva 635); Parque Estadual do Pico
do Boné - MG (Leoni 5878); Parque Estadual do Ibitipoca (Stehmann 1053); Parque Nacional da Serra
do Cipó - MG (Oliveira 119); Parque Nacional da Serra dos Órgãos - RJ (Glaziou 8213); Parque Nacional
do Itatiaia - RJ (Pereira 39); Parque Estadual do Juquery - SP (Baitello 1738); P.E. de Campos do Jordão
- SP (Robim 307)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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BIGNONIACEAE
Jacaranda bracteata Bureau & K.Schum.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Mary Luz Vanegas León
Data:26-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Restinga e Floresta Ombróﬁla de tabuleiros associadas a Mata Atlântica nos estados da
Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=191497 km², constante
frequência de coletas depositadas em herbários, ocorrência em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e presença
conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Não existem dados
sobre usos efetivos ou potenciais. Neste contexto, J. bracteata foi considerada como de Menor
Preocupação (LC). Recomenda-se ações de pesquisa (tendências e números populacionais) a ﬁm de
se garantir a perpetuação da espécie na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. bras., 8(2): 369. 1897.

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Caravelas (Dias 342), Ilhéus (Gentry 50019), Jussarí (Amorim 2673),
Mucuri (Mori 10443), Nova Viçosa (Hatschbach 47778), Taperoá (Hage et al. 414); ESPÍRITO SANTO,
município de Conceição da Barra (Hatschbach et al. 68362), Guarapari (Weinberg 30), Linhares
(Martinelli (1987), Presidente Kennedy (Maielo-Silva 121), São Mateus (Duarte 8987), Vila Velha
(Weinberg 419); RIO DE JANEIRO, município de Cabo Frio (Martinelli 4629), Carapebus (Kurtz 308),
Macaé (Araújo 4285), Maricá (Vianna-Filho 2542), Paraty (Martinelli 12018), Quissamã (Silva et al.
909), Silva Jardim (Luchiari 803).
AOO: 148km²
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EOO: 191497km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores com até 20 m de altura (Gentry 50019), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica,
nas formações de Restinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) e em Floresta de Tabuleiro
(Fontana 5604).
Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Taperoá com 41079 ha tem 4,13 % (1700 ha) de seu território convertido
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em agricultura de guaraná, dendê, cacau, cravo da índia, piaçava, pimenta do reino, milho, cana-deaçúcar, entre outros. (Lapig, 2018; Sacramento, 2018).
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: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar ﬂoresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE NACIONAL RESTINGA DE JURUBATIBA (PI), PARQUE ESTADUAL DA
COSTA DO SOL (PI),PARQUE ESTADUAL PAULO CÉSAR VINHA (PI), PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS
(PI), RESERVA BIOLÓGICA DE POÇO DAS ANTAS (PI), MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO
ITAGUARÉ (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAIRUÇU (US, ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE
MASSAMBABA (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOÃO - MICO LEÃO (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CARAPIÁ (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ALTO TABOÃO (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PONTA DA BALEIA / ABROLHOS (US), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL CAMINHOS ECOLÓGICOS DA BOA ESPERANÇA (US),RESERVA EXTRATIVISTA DE
CASSURUBÁ (US) .
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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BIGNONIACEAE
Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 18 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por caroba e castello-do-cavallo, foi coletada em Cerrado (lato sensu),
Campo Rupestre e Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) associadas ao Cerrado e a Amazônia nos
estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal. Apresenta
distribuição ampla, EOO=3574936 km², diversos registros depositados em coleções biológicas,
inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência conﬁrmada em Unidades de
Conservação de proteção integral e em áreas onde ainda predominam na paisagem extensões
signiﬁcativas de ecossistemas naturais em estado prístino de conservação. A espécie ocorre em
múltiplas ﬁtoﬁsionomias e em distintos domínios ﬁtogeográﬁcos, de forma ocasional na maior parte
das localidades em que foi registrada. Não existem dados sobre tendências populacionais que
atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos
usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. É utilizada como
ornamental. Assim, J. brasiliana 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: Synopsis Plantarum 2: 174. 1807. Nomes populares caroba e castello do cavallo
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Paisagismo; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Parque Estadual de Grão-Mogol; 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Sim. Ocorre em Cerrados, Campos
Rupestres e Florestas de Galeria; 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.: Destruição dos Biomas onde ocorre; (Lúcia G. Lohmann, com. pess.
21/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população. Frequência: Ocasional (Lohmann, L.G. com. pess. 21/11/2018).
Distribuição:

38

Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Alagoas (Monteiro 21792), Bahia (Brito 347), Ceará (Oliveira 2734), Distrito Federal
(Gottsberger 11-51085), Goiás (da Silva 400), Maranhão (Schatz 768), Mato Grosso (Irwin 6343), Mato
Grosso do Sul (Gomes 1995), Minas Gerais (Vasconcelos 96), Pará (Farney 1959), Paraíba (Cotarelli
1567), Pernambuco (Fontana 9399), Piauí (Salgado 93), Rio Grande do Norte (Lima 22), Sergipe
(Landim 1201), Tocantins (Plowman 8308).
AOO: 1040km²
EOO: 3574936km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Amazônia
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Campo Rupestre
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 18 m de altura (Silva 1168) que habita a Amazônia, na Floresta Ombróﬁla
(Floresta Pluvial) e o Cerrado, no Cerrado lato sensu e no campo Rupestre (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018; Lohmann, L.G. com. pess., 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
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi veriﬁcado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desaﬁos para a conservação das ﬂorestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na ﬂoresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
signiﬁcativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
signiﬁcativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
pecuária extensiva (Tavares
et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos (Rachid et al., 2013). A
expansão agrícola
no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos governamentais, tais como os programas
de
biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside,
2001;
Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013;
Ratter et al.,
1997), a ﬁm de suprir a crescente demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et
al., 2012).
Essa região é responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013),
em particular
a soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado
brasileiro sofreu
perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de 10,5% de
sua área
ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o celeiro brasileiro devido
à produção
de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm sido ocupadas pela cana-de-açúcar
(Castro et al.,
2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013), sendo o Brasil o mais importante
produtor de açúcar
do mundo (Galdos et al., 2009; Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão
da produção
de cana-de-açúcar no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a
promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que
assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Pereira
et al., 2012;
Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo (Mielnik et al., 2017).
Segundo
Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul cresceram mais
de 300%
nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas
estabelecidas (pastagem e campos de soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas
atividades
sobre novas áreas de ﬂoresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011;
Rachid et al.,
2013). Ainda, a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos
canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
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(Galdos et
al., 2009; Rachid et al., 2013).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da década de 1920, com a
indústria de café em
plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo federal, a atividade pecuária iniciou o
processo de
ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira, 2002; Sano et al., 2008). Desde
então, a
pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se como uma das principais atividades
econômicas no
país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais subsídios governamentais, tais como, a criação do
Conselho
para o Desenvolvimento da Pecuária (Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneﬁciou-se de
gramíneas
nativas (Silva et al., 2015) e posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas
exóticas para
melhoramento das pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al.,
1997), sendo a
região responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida no Brasil (Pereira et al., 2012).
As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano
et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade pecuária
historicamente está
associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o gado (Kolbek e Alves, 2008;
Silva et al.,
2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornam-se grandes incêndios (Verdi et al., 2015).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
a espécie foi registrada em: Reserva Ecológica do IBGE (Oliveira 1251), Parque Estadual Terra Ronca
(Silva, 105), Parque Estadual do Mirador (Conceição 336), Parque Nacional de Sete Cidades (Alencar
366), APA do Cafuringa (Proença s.n.), APA Pouso Alto (Fonseca 5875), RPPN Cachoeira das Pedras
Bonitas (Fonseca 5410).
Usos:
Uso: 13. Pets/display animals, horticulture
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Recurso: whole plant
Proveniência:
Detalhes:

BIGNONIACEAE
Jacaranda irwinii A.H.Gentry
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).Foi
coletada em Campo Rupestre e Cerrado (lato sensu) associadas ao Cerrado e a Caatinga no estado da
Bahia. Segundo registros de coleta disponíves, a espécie ocorre também em Alagoas, Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso, Piauí e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=1063631 km², diversos
registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e
ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas onde ainda
predominam na paisagem extensões signiﬁcativas de ecossistemas naturais em estado prístino de
conservação. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e em distintos domínios ﬁtogeográﬁcos,
de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. Não existem dados sobre
tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros,
além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na
natureza. Assim,J. irwinii 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: Ann. Missouri Bot. Gard. 61(3): 880. 1974. De acordo com a especialista botânica
a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R. Não; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação de Proteção Integral. R. Sim, ocorre no Parque Nacional da Chapada Diamantina; 3 apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R. Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.
Não, é endêmica dos Campos Rupestres da Serra do Sincorá e Serra do Tombador; 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. Destruição dos
campos rupestres. (Lúcia G. Lohmann, com. pess. 21/11/2018).

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
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estado: Alagoas (Bayma 195), Bahia (Queiroz 3483, Espírito Santo (Vervloet 3399), Goiás (Rizzo
4438), Mato Grosso (Irwin 32250), Piauí (Oliveira 191), São Paulo (Reihardt 63).
AOO: 840km²
EOO: 1063631.19km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore com cerca de 4 m de altura (Hurbath 172), ocorrendo em campo rupestre e no
Cerrado (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
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pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos
(Rachid et al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos
governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de
assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et
al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al., 1997), a ﬁm de suprir a crescente
demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Essa região é
responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em particular a
soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado brasileiro
sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de
10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o
celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm
sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et
al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et al., 2009;
Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-de-açúcar
no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et
al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do
mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás
e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
ﬂoresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da década de 1920, com a
indústria de café em plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo federal, a atividade
pecuária iniciou o processo de ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira,
2002; Sano et al., 2008). Desde então, a pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se
como uma das principais atividades econômicas no país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais
subsídios governamentais, tais como, a criação do Conselho para o Desenvolvimento da Pecuária
(Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneﬁciou-se de gramíneas nativas (Silva et al., 2015) e
posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas exóticas para melhoramento das
pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al., 1997), sendo a região
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
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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: 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).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Chapada Diamantina (Moraes 52), Parque Estadual da
Sete Passagens (Bautista 3028), Parque Estadual de Morro do Chapéu (Rocha 117), Parque Nacional
Boqueirão da Onça (Fernandes 127).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

BIGNONIACEAE
Jacaranda jasminoides (Thunb.) Sandwith
Risco de extinção: LC
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Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:17-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de 6 m de altura, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018), popularmente conhecida por Carobo, foi coletada na Floresta Ombróﬁla e na Restinga,
associadas à Mata Atlântica, nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Sergipe. Apresenta distribuição
ampla, EOO= 1190491 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 distintas ﬁtoﬁsionomias de forma ocasional (Lohmann com. pess.). Não existem
dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos
maduros, embora esta espécie seja utilizada na medicina tradicional (Carvalho et al., 2018),
aparentemente sem comprometer sua existência na natureza. Assim, Jacaranda jasminoides foi
categorizada 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: Espécie descrita em: Thunberg, C.P., Pl. Bras. Decas Tertia, 28: 36, 1937 De acordo com
especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não.
Nenhuma; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Parque Nacional da Serra da Capivara e
Parque Nacional do Araripe (ou FLONA do Araripe); 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018.
R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Restrita à Mata Atlântica; 5 - possui
amplitude de habitat. R.: Não. ; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Sim. ; 7 - apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na
população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Destruição da
Mata Atlântica; (Lúcia G. Lohmann, com. pess. 12/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população. A frequência dos indivíduos na população é ocasional
(Lohmann com. pess.)
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados de ALAGOAS (Chagas-Mota 8233); BAHIA (Popovkin 1204); CEARÁ (Costa et al. 76); ESPÍRITO
SANTO (Duarte 3896); MINAS GERAIS (Krieger 16094); PARAÍBA (Gadelha 2881); PERNAMBUCO
(Andrade-Lima 50-596); PIAUÍ (Andrade-Lima ASE1306); RIO GRANDE DO NORTE (Gadelha Neto
3440); RIO DE JANEIRO (Ramos 1712); SERGIPE (A.Vicente 91)
AOO: 600km²
EOO: 1190491km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
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Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Restinga
Resume: Árvore de até 6 m de altura (Carvalho et al, 2018) que ocorre na Floresta Ombróﬁla, Floresta
Estacional Semidecidual, associadas à Mata Atlântica (Lohmann com.pess)
Reprodução:
Informações sobre o dispersor: Anemocórica (Carvalho et al. 2018)
Resume: Floresce na primavera e frutiﬁca no inverno (Carvalho 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
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
Foi coletada no Parque Nacional da Serra da Capivara (PI); FLONA do Araripe (CE)
Usos:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso:
Proveniência: natural
Detalhes:

BIGNONIACEAE
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Jacaranda montana Morawetz
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 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por caroba, foi coletada em Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e Floresta
Ombróﬁla Mista associadas a Mata Atlântica nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta
distribuição ampla, EOO=41108 km², constante frequência de coletas depositadas em herbários,
ocorrência em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e presença conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de
Conservação de proteção integral. Não existem dados sobre usos efetivos ou potenciais. Neste
contexto, J. montana foi considerada como de Menor Preocupação (LC). Recomenda-se ações de
pesquisa (tendências e números populacionais) a ﬁm de se garantir a perpetuação da espécie na
natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Pl. Syst. Evol. 132(4): 333. 1979. Popularmente conhecida por caroba (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: RIO DE JANEIRO, município de Paraty (Morawetz 51-18275), Rio de Janeiro (Lanna Sobrinho
1601), Santa Maria Madalena (Santos 14177); SÃO PAULO, município de Biritiba Mirim (Custodio Filho
4721), Caraguatatuba (Gentry 49382), Cunha (Kubitzki 8127), Eldorado (Morawetz 31-10275), São
Bento do Sapucaí (Tamashiro 886), São Luiz do Paraitinga (Pereira 127), São Miguel Arcanjo (Gentry
58800), São Paulo (Garcia 704), Santo André (Trinta 215), Sete Barras (Almeida-Scabbia 990),
Ubatuba (Morawetz 11-8875).
AOO: 104km²
EOO: 41108.06km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
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Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ombróﬁla Mista
Resume: Árvores de 25 m de altura (Almeida-Scabbia 990), ocorrendo nas ﬂorestas ombróﬁla e mista
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: A espécie ocorre na região metropolitana do Rio de Janeiro e de São Paulo, ambos dois
grandes centros urbanos. A perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo
desenvolvimento urbano, mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na
biodiversidade da Mata Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação
original deste hotspot, e cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores
que 250 ha (Ribeiro et al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros
industriais e de silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem
Partnership Fund, 2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A atividade agropecuária é um dos principais vetores de pressão que incidem sobre a ﬂora
dos estados cobertos pela Mata Atlântica, por exemplo, o Rio de Janeiro com cerca de 55% do seu
território ocupado por pastagens (Fernandez et al., 2018; Loyola et al., 2018). No estado de São
Paulo, os municípios de Cunha e São Luiz do Paraitinga, respectivamente com 140.725 ha e 61.731
ha, contém 54,4% e 44,3% de seus territórios convertidos em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: As ﬂorestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Tijuca (Constatino 2378), Parque Estadual da Serra do
Mar (Padgurschi 396), Parque Estadual Carlos Botelho (Dias 6), Parque Estadual de Caraguatatuba
(Gentry 49382), Reserva Florestal Estadual de Cunha (Kubitzki 8127).
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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BIGNONIACEAE
Jacaranda obovata Cham.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por carobinha, foi coletada em Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu)
e Restinga associadas a Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito
Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Sergipe.
Apresenta distribuição ampla, EOO=1647369 km², diversos registros depositados em coleções
biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência conﬁrmada em Unidades de
Conservação de proteção integral. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e em distintos
domínios ﬁtogeográﬁcos, entretanto, parece ocorrer preferencialmente em áreas de Restinga
associadas a costa atlântica brasileira. É considerada 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, J. obovata 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 7(4): 549. 1832. Popularmente conhecida por carobinha (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018). De acordo com a especialista botânica a espécie: 1 - apresenta uso
(madeira, frutos, paisagismo, etc). R. Não; 2 - ocorre em Unidades de Conservação de Proteção
Integral. R. Sim, ocorre na Reserva Florestal da CVRD (Linhares); 3 - apresenta registros recentes,
entre 2010-2018. R. Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R. Não, é endêmica de áreas de
restingas costeiras; 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. Destruição das restingas. (Lúcia G. Lohmann, com. pess. 21/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Alagoas (Chagas-Mota 1062), Bahia (Carvalho 205), Espírito Santo (Farias 517), Mato Grosso
(Hatschbach 50766), Minas Gerais (Zampa 31384), Pernambuco (Andrade-Lima 675032), Rio Grande
do Norte (4), Rio de Janeiro (Gentry 49452), Sergipe (Gomes 44).
AOO: 472km²
EOO: 1647369.77km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Cerrado
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Cerrado (lato sensu)
Restinga
Resume: Árvores com cerca de 8-10 m de altura (Castro 585), ocorrendo na Caatinga, Cerrado e 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:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por ﬂoresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no 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
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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
mature individuals
Detalhes: As ﬂorestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Monoculturas ﬂorestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da
paisagem, é o principal uso do solo identiﬁcado na Região Extremo Sul da Bahia, decorrente do
estabelecimento de grandes empresas reﬂorestadoras nessa região (Landau, 2003).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual de Setiba (Pereira 2302), Reserva Florestal da CVRD (Folli
1293), Reserva Biológica da Represa do Grama (Zampa 31384), Parque Nacional da Serra de
Itabaiana (Andrade 26), Parque Nacional do Pau-Brasil (Carvalho 119), Parque Ecológico de Sauí
(Guedes 14644), Reserva Ecológica Estadual de Jacarepiá (Fontella 3168), Estação Biológica de Santa
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Lúcia (Kollmann 4126).
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:

BIGNONIACEAE
Jacaranda praetermissa Sandwith
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Mary Luz Vanegas León
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Caatinga (stricto sensu) e Cerrado (lato sensu) associadas ao Cerrado e a Caatinga nos
estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí e Tocantins. Apresenta distribuição ampla, EOO=560780
km², diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas e em
áreas onde ainda predominam na paisagem extensões signiﬁcativas de ecossistemas naturais em
estado prístino de conservação. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e em distintos domínios
ﬁtogeográﬁcos, de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. Não existem
dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos
maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência
na natureza. Assim, J. praetermissa 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: Kew Bull., 9: 599, 1955. De acordo com especialista botânico a espécie: 1 apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. Não há usos; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Parque Nacional de Sete Cidades (Piauí), ; 3 - apresenta registros recentes,
entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Restrita a áreas de
cerrado; 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.: Destruição dos cerrados; (Lúcia G. Lohmann, com. pess. 21/11/2018).

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 (Mendonça et al.1492), Ceará (Sobrinho 121), Maranhão (Miranda et al. 5963), Piauí
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(Gomes s.n.) e Tocantins (Silva 955). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre nos
estados do Ceará e Tocantins.
AOO: 232km²
EOO: 560780km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: deciduifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Cerrado
Fitoﬁsionomias: Aﬂoramento Rochoso
Savana
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore de 12 metros de altura, que ocorre no Cerrado lato sensu (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018) e na Caatinga (Castro 1107).
Ameaças:
Ameaça: 5 Biological resource 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: A extração de madeira para carvão, construção civil e uso doméstico tem sido uma ameaça
generalizada à Caatinga por muitos séculos. Historicamente, árvores grandes e maduras eram
altamente valiosas ao ponto de serem suprimidas a virtualmente desaparecerem da paisagem. O uso
industrial das árvores da Caatinga para a produção de carvão, que é parcialmente feito de forma
ilegal e descontrolada, contribui fortemente para modiﬁcar a densidade e a estrutura da vegetação
remanescente (Gariglio et al., 2010). O uso de madeira e carvão para uso doméstico (por exemplo,
forno a lenha) também não é desprezível, correspondendo a 30% do que é extraído anualmente
(Gariglio et al., 2010).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre nas seguintes unidades de conservação: PARQUE NACIONAL DE SETE CIDADES (PI),
PARQUE ESTADUAL DO JALAPÃO (PI), RPPN FAZENDA MINEHAHA (US).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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BIGNONIACEAE
Jacaranda pulcherrima Morawetz
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:26-11-2018
Justiﬁcativa: endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada em
Cerrado (lato sensu), Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos e Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
associadas a Mata Atlântica e ao Cerrado nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Apresenta distribuição ampla, EOO=147700 km², constante frequência de coletas depositadas em
herbários, ocorrência em múltiplas ﬁtoﬁsionomias, presença conﬁrmada dentro dos limites de
Unidades de Conservação de proteção integral e ocorrência 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). Não existem dados sobre usos efetivos ou potenciais. Neste contexto, J.
pulcherrima foi considerada como de Menor Preocupação (LC). Recomenda-se ações de pesquisa
(tendências e números populacionais) a ﬁm de se garantir a perpetuação da espécie na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Pl. Syst. Evol. 132(4): 337. 1979.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: MINAS GERAIS, município de Betim (Resende 3157), Catas Altas (Andrade 10), Mariana
(Glaziou s.n.), Patrocínio (Farah 393), Santa Rita do Itueto (Luz 486); RIO DE JANEIRO, município de
Itatiaia (Andrade 62), Nova Friburgo (Curran 628); SÃO PAULO, município de Cunha (Maruyama 138),
São José do Barreiro (Rossi 1562).
AOO: 52km²
EOO: 1477000.88km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores com cerca de 4 m de altura (Maruyama 138), ocorrendo nos domínios do Cerrado e
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
Detalhes: A espécie ocorre na região metropolitana de Belo Horizonte, considerada um dos grandes
centros urbanos do país. A 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
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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). 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).
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: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: A perda e a alteração de habitat no Cerrado também está vinculada a atividade de
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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 (Fernandes et al., 2011) e o outro em Minas Gerais (Carmo e Jacobi, 2012;
Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008). Tal atividade tem provocados danos
ambientais imensuráveis, dentre eles, o maior desastre ambiental após o rompimento de uma das
barragens de rejeitos minerais (Escobar, 2015; Neves et al., 2016).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). 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).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual da Serra do Mar (Lucas 460).
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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BIGNONIACEAE
Jacaranda simplicifolia K.Schum. ex Bureau & K.Schum.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores: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 Cerrado (lato sensu) associadO ao Cerrado e a Caatinga nos estados da Bahia, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Tocantins e no Distrito Federal. Apresenta distribuição ampla,
EOO=450980 km², diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas
realizadas recentemente, e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral
e em áreas onde ainda predominam na paisagem extensões signiﬁcativas de ecossistemas naturais
em estado prístino de conservação. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e em distintos
domínios ﬁtogeográﬁcos, de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada.
Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número
de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam
sua existência na natureza. Assim, J. simplicifolia foi considerada como Menor Preocupação (LC),
demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a ﬁm de se
ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Flora Brasiliensis 8(2): 414. 1897. De acordo com especialista botânico a espécie:
1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. Nenhuma; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Reserva Biológica Águas Emendadas (DF) e Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com
distribuição ampla. R.: Não. Restrita à áreas de Cerrado; 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.: Destruição dos Cerrados; (Lúcia G.
Lohmann, com. pess. 21/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população. Frequência: Ocasional (Lohmann, L.G. com. press., 2018).
Distribuição:
Fragmentada: unkown
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Bahia (Irwin 14597), Distrito Federal (Irwin 26487), Goiás (Irwin 34494), Maranhão (PereiraSilva 3462), Minas Gerais (Martins 474), Piauí (Barros 1064), Tocantins (Labiak 6059).
AOO: 260km²
EOO: 450980km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Caatinga
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore de 5 m de altura (Gibbs 2835) que ocorre no Cerrado (lato sensu) e na Caatinga
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A 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
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liberdade, tendo acesso à vegetação nativa como base de sua dieta (Marinho et al. 2016). Na
Caatinga e em outras regiões semiáridas, o pastejo tem sido associado à compactação do solo,
redução na sobrevivência de plântulas e mudas, consumo de biomassa de dossel, alteração da
riqueza e composição das plantas (Marinho et al. 2016). Além disso, a sinergia entre o efeito do gado
pastando em remanescentes semiáridos e a invasão de espécies exóticas tem sido relatada (Hobbs,
2001). A pecuária é um distúrbio crônico na Caatinga que tem efeitos negativos sobre a diversidade
de plantas (Ribeiro et al., 2015).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A extração de madeira para carvão, construção civil e uso doméstico tem sido uma ameaça
generalizada à Caatinga por muitos séculos. Historicamente, árvores grandes e maduras eram
altamente valiosas ao ponto de serem suprimidas a virtualmente desaparecerem da paisagem. O uso
industrial das árvores da Caatinga para a produção de carvão, que é parcialmente feito de forma
ilegal e descontrolada, contribui fortemente para modiﬁcar a densidade e a estrutura da vegetação
remanescente (Gariglio et al., 2010). O uso de madeira e carvão para uso doméstico (por exemplo,
forno a lenha) também não é desprezível, correspondendo a 30% do que é extraído anualmente
(Gariglio et al., 2010).
Ameaça: 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).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Reserva Biológica da Serra Dourada (Rizzo 11930), Reserva Biológica das
Águas Emendadas (Proença 95), Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Lohmann, L.G. com.
press., 2018).

72

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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BIGNONIACEAE
Tabebuia elliptica (DC.) Sandwith
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Mary Luz Vanegas León
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 39 m, endêmica do Brasil (Lohmann, 2018). Foi coletada em Caatinga
(stricto sensu), Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e Restinga associadas ao Cerrado e a Mata
Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe..
Apresenta distribuição ampla, EOO=351124 km², diversos registros depositados em coleções
biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência conﬁrmada em Unidades de
Conservação de proteção integral. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e em distintos
domínios ﬁtogeográﬁcos, de forma 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, T. elliptica 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: Candollea, 7: 253. 1937. De acordo com especialista botânico a espécie: 1 apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. Nenhuma; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Reserva Natural da CVRD (Linhares); 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Restrita à áreas de restinga
da Mata Atlântica; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Não. ; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.:
Sim. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a
frequência dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas
populações. R.: Destruição das Restingas; (Lúcia G. Lohmann, com. pess. 21/11/2018).

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 (Paiva 3359), BAHIA (Harley 18114), ESPÍRITO SANTO (Pereira 4064.), MINAS
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GERAIS (Luz 251), PARAÍBA (Silva 20), PERNAMBUCO (Tavares 467) e SERGIPE (Souza-Alves 1460).
Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre no estado de Minas Gerais.

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1 Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Fitoﬁsionomias: Estepe Arborizada
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvore até 39 metros de altura (Barreto 28), que ocorre na Mata Atlântica (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018) e na Caatinga (Santos 1153).
Ameaças:
Ameaça: 2.3.3 Agro-industry grazing, ranching or farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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Declínio:
habitat
Detalhes: Apesar de abrigar uma parcela considerável da diversidade biológica e do endemismo de
plantas (Grillo et al., 2005), os fragmentos ﬂorestais situados ao norte do rio São Francisco (entre os
estados de Alagoas e Rio Grande do Norte), denominado de Centro de Endemismo Pernambuco (Grillo
et al., 2005; Tabarelli et al., 2005a), são também os mais devastados da Mata Atlântica (Nemésio e
Santos-Junior, 2014; Ranta et al., 1998; Tabarelli et al., 2005b). Tal situação decorre de um histórico
de degradação mais antigo e amplo, iniciado com o ciclo econômico de exploração do pau-brasil e
posteriormente com a substituição das ﬂorestas por plantações de cana-de-açúcar (Coimbra Filho e
Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al., 2005b). A ﬂoresta remanescente está hoje
representada por pequenos fragmentos ﬂorestais imersos em uma matriz agrícola e urbana (Ranta et
al., 1998; Silva e Tabarelli, 2000). Baseado neste cenário, (Silva e Tabarelli, 2000) propuseram que
cerca de 1/3 das árvores estariam ameaçadas de extinção regional. Atualmente, restam menos de 6%
da cobertura original do Centro de Endemismo Pernambuco e a maior parte da ﬂoresta remanescente
está nas áreas pertencentes às usinas de açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A Caatinga sustenta mais de 23 milhões de pessoas (11,8% da população brasileira) e é
uma das regiões semiáridas mais populosas do mundo, com 26 habitantes km-1 (Medeiros et al.,
2012; Ribeiro et al., 2015). Novos cenários, como a transposição do rio São Francisco, podem mudar o
paradigma de que a região semiárida não é apta para o desenvolvimento econômico e intensiﬁcar
processos que levam a perda da diversidade ﬂorística (Costa et al., 2009).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre nas seguintes unidades de conservação: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO
PRATIGI (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO JOANES (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
LITORAL SUL (US), RESERVA ECOLÓGICA DO SACO DA PEDRA (US), RPPN SABIÁ (US), RPPN ESTAÇÃO
VERACEL (US), RPPN FAZENDA LONTRA/SAUDADE (US), RPPN DA PENINHA (US), RPPN MANONA (US),
RPPN MATA ESTRELA (US), ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO PAU BRASIL (PI), RESERVA BIOLÓGICA DO PAU
BRASIL (PI), RESERVA DA CVRD (PI), RESERVA FLORESTAL DO POVOADO DE AGUAZINHA (US),
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO CONDURU (PI), RESERVA FLORESTAL DE PORTO SEGURO (PI),
ESTAÇÃO BIOLÓGICA DE SANTA LÚCIA (PI), RESERVA BIOLÓGICA DE GUARIBAS (PI), REFÚGIO
ECOLÓGICO CHARLES DARWIN (PI).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

BIGNONIACEAE
Tabebuia reticulata A.H.Gentry
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 15 m, endêmica do Brasil (Lohmann, 2018). Popularmente conhecida por
ipê-de-ﬂor-roxa. foi coletada em Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial), Vegetação sobre aﬂoramentos
rochosos, Caatinga (stricto sensu) e Floresta Estacional Decidual associadas a Caatinga e Mata
Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Apresenta distribuição ampla,
EOO=166667 km², constante frequência de coletas depositadas em herbários, ocorrência em
múltiplas ﬁtoﬁsionomias e presença conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de
proteção integral. Possui potencial ornamental (Jacobi et al., 2013) e uso adequado para construção
civil (Lohmann, 2006). Apesar disso, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem
para potenciais reduções no número de indivíduos pelo uso descrito. Assim, a espécie foi considerada
como Menor Preocupação (LC), 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.

78

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 25(2): 245. 1992. Popularmente conhecida por ipê de ﬂor
roxa (Lohmann, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie possui potencial ornamental e de uso para construção civil (Lohmann, 2006).
Reference:
Lohmann, L.G., 2006. Bignoniaceae, in: Giulietti, A., Conceição, A., Queiroz, L.P. (Orgs.), Diversidade e
caracterização das Fanerógamas do Semi-árido Brasileiro. Associação de Plantas do Nordeste, Recife,
p. 68–73.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Lohmann, 2018), com ocorrência no estado: BAHIA, município
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de Contendas do Sincorá (Harley 56194); ESPÍRITO SANTO, município de Afonso Claudio (Kollmann
9910), Águia Branca (Magnago 1354), Barra de São Francisco (Santos s.n.), Boa Esperança (Kollmann
11822), Colatina (Demuner 2588), Itarana (Kollmann 4344), Mantenópolis (Kollmann 12495),
Marilândia (Demuner 2601), Santa Teresa (Fontana 1536), São Roque do Canaã (Kollmann 9847), Vila
Pavão (Paula 916); MINAS GERAIS, município de Além Paraíba (Gentry 49657), Jaiba (Lombardi 4444),
Pedra Azul (Andrade 508), Porteirinha (Hatschbach 78441), Ponto dos Volantes (Teixeira s.n.), Teóﬁlo
Otoni (Paula 401).
AOO: 80km²
EOO: 166667.41km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: deciduifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos
Caatinga (stricto sensu)
Floresta Estacional Decidual
Resume: Árvores até 15 m de altura, ocorrendo na Caatinga (Espírito-Santo et al., 2013) e na Mata
Atlântica (Lohmann, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: A perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A pecuária é uma das principais fontes de renda e subsistência para os habitantes das
regiões semiáridas (Antongiovanni et al., 2018) e tem provocado alterações da riqueza e composição
de plantas (Marinho et al. 2016).Tal atividade também é apontada como um vetor de pressão para a
ﬂora em risco de extinção região de Grão Mogol-Francisco Sá em Minas Gerais (Maurenza et al.,
2015). Nas ﬂorestas litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da
produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é
chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque
é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o
dossel é signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello
(2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas
sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos diversiﬁcadas e densas
do que as ﬂorestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura ﬂorestal drasticamente simpliﬁcada, onde espécies
secundárias são beneﬁciadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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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). A conversão de grandes extensões territoriais no norte mineiro é
um forte vetor de pressão que incide sobre a ﬂora daquela região (Maurenza et al., 2015). No estado
do Espírito Santo, 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. 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
past
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). A 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).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

82

Referências Bibliográﬁcas
Camargos, J.A.A., Coradin, V.T.R., 2009. Sugestão de padronização da nomenclatura popular
das espécies arbóreas do Brasil, in: Moura, C.W. do N. (Org.), Anais do 60o Congresso Nacional
de Botânica. Sociedade Botânica do Brasil, Feira de Santana.
Carvalho, A.S.R., Andrade, A.C.S., Sá, C.F.C, Araujo, D.S.D., Tierno, L.R., Fonseca-Kruel, V.S.,
2018. Restinga de Massambaba: vegetação, ﬂora, propagação, usos. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, RJ. 288p.
Espirito-Santo, F.S., Silva-Castro, M.M., A. Rapini, 2012. Handroanthus grandiﬂorus
(Bignoniaceae), a new species from the semiarid region of Brazil. Phytotaxa, 48: 2.
Espírito-Santo, F. da S. do, Silva-Castro, M.M. da, Rapini, A., 2012. Two new species of
Handroanthus Mattos (Bignoniaceae) from the state of Bahia, Brazil. Acta Bot. Brasilica 26,
651–657.
Espírito-Santo, F.S., Silva-Castro, M.M., Rapini, A., 2012. Two new species of Handroanthus
Mattos (Bignoniaceae) from the state of Bahia, Brazil. Acta Bot. Brasil. 26(3): 652.
Handroanthus in Flora do Brasil 2020 em construção, 2018. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
http://ﬂoradobrasil.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB581776 (acesso em: 14 de setembro
2018).
Handroanthus in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Disponível em: <http://ﬂoradobrasil.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114100>. Acesso
em: 03 Dez. 2018
Handroanthus in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Disponível em: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114094>. Acesso em:
22 Nov. 2018
Handroanthus in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Disponível em: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB117442>. Acesso em:
21 Nov. 2018
Handroanthus in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Disponível em: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB581775>. Acesso em:
22 Nov. 2018
Handroanthus in Flora do Brasil 2020 under construction. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Available at: <http://ﬂoradobrasil.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114098>. Accessed
on: 13 Dec. 2018
Jacaranda in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.Disponível
em: <http://ﬂoradobrasil.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114108>. Acesso em: 22 Nov. 2018
Jacaranda in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.Disponível
em: <http://ﬂoradobrasil.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114147>. Acesso em: 17 Dez. 2018
Jacaranda in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.Disponível
em: <http://ﬂoradobrasil.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114171>. Acesso em: 11 Dez. 2018
Jacaranda in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.Disponível
em: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114109>. Acesso em: 10 Dez. 2018
Jacaranda in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.Disponível
em: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114146>. Acesso em: 06 Dez. 2018
Jacaranda in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.Disponível

83

em: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114155>. Acesso em: 22 Nov. 2018
Jacaranda in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.Disponível
em: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114163>. Acesso em: 06 Dez. 2018
Jacaranda in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.Disponível
em: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114178>. Acesso em: 22 Nov. 2018
Jacaranda in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.Disponível
em: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114188>. Acesso em: 12 Dez. 2018
Jacobi, U.S., Duarte, C.I., Gonçalves, R.S., Acunha, J.S., Heﬂer, S.M., 2013. Florística dos
ecossistemas do Campus Carreiros, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. Iheringia - Série
Botânica 68, 73–89.
Lapig, 2018. Disponível em: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/lapig.html (acesso em 28 de agosto
2018).
Lohmann, L.G. Tabebuia in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Disponível em: <http://ﬂoradobrasil.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114277>. Acesso
em: 11 Dez. 2018
Lohmann, L.G. Tabebuia in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Disponível em: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB114334>. Acesso em:
22 Nov. 2018
Lohmann, L.G., 2006. Bignoniaceae, in: Giulietti, A., Conceição, A., Queiroz, L.P. (Orgs.),
Diversidade e caracterização das Fanerógamas do Semi-árido Brasileiro. Associação de Plantas
do Nordeste, Recife, p. 68–73.
Lorenzi, H., 2002. Árvores brasileiras: manual de identiﬁcação e cultivo de plantas arbóreas
nativas do Brasil. Nova Odessa: Instituto Plantarum, v. 1. 368 p.
Pougy, N., Martins, E., Verdi, M., Fernandez, E., Loyola, R., Silveira-Filho, T.B., Martinelli, G.
(Orgs.), 2018. Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora endêmica ameaçada de
extinção do estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado do Ambiente -SEA : Andrea
Jakobsson Estúdio, Rio de Janeiro. 80 p.
Scolforo, J.R., Oliveira, A.D. de, Mello, J.M. de, Silva, C.P. de C., Ferraz-Filho, A.C., Andrade, I.S.,
Abreu, E.C.R., 2008. Análise da estrutura ﬁtossociológica dos fragmentos inventariados e dos
grupos ﬁsionômicos., in: Melo, J.M. de, Scolforo, J.R., Carvalho, L.M.T. de (Orgs.), Inventário
Florestal de Minas Gerais: Floresta Estacional Decidual - Florística, Estrutura, Diversidade,
Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e
Áreas Aptas para Manejo Florestal. Editora UFLA, Lavras, p. 99–114.
Tropical
Plants
Database,
2018.
Ken
Fern
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Handroanthus+umbellatus. (acesso em 12 de
novembro 2018).

84

BORAGINACEAE
Cordia acutifolia Fresen.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:01-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como baba-de-boi, foi coletada na Mata Atlântica nos estados da Bahia e
Espírito Santo. Apresenta ampla distribuição, EOO=48309 km² e ocorrência conﬁrmada dentro dos
limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Aparentemente. a espécie encontra-se livre
de ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos que afetem sua perpetuação. Adicionalmente,
áreas de ﬂoresta em estado primitivo e com baixo volume de coletas botânicas em regiões
adjacentes 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 Mata Atlântica (Lapig, 2018; SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018)
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Fl. Bras. (Martius) 8(1): 11 (-12). 1857
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados populacionais.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados da BAHIA, municípios de Iguaí (Fernandes 69), Ilhéus (Magalhães 284), Mucuri (Stapf 463),
Planalto (Fernandes 152), Porto Seguro (Callejas 1609), Prado (Hatschbach 63001), Teixeira de Freitas
(Carvalho 2526); ESPÍRITO SANTO, municípios de Fundão (Pizziolo 232), Linhares (Siqueira 234), Pedro
Canário (Fernandes 2051), Sooretama (Belém 1532)
AOO: 52km²
EOO: 48309km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Resume: Árvore de até 5 m de altura (Callejas 1609), que habita a Mata Atlântica (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Jun to Nov
fruiting Jun to Nov
Resume: Foi coletada em ﬂor nos meses de junho (Stapf 463), julho (Sobral 4090), agosto (Belém
1462), outubro (Belém 1532), novembro (Fernandes 69); e com frutos em junho (Stapf 463), agosto
(Belém 1462), setembro (Magalhães 284), outubro (Fernandes 2051), novembro (Callejas 1609).
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: Nos municípios de Itamaraju, Ilhéus e Uruçuca, cerca de 80% da cobertura original da Mata
Atlântica foi desmatada. Em Ilhéus, esse percentual é de 65% (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011). No
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município baiano de Porto Seguro 72% da cobertura original de Mata Atlântica encontra-se
desmatado (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Nas ﬂorestas litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da
produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é
chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque
é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o
dossel é signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello
(2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas
sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos diversiﬁcadas e densas
do que as ﬂorestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura ﬂorestal drasticamente simpliﬁcada, onde espécies
secundárias são beneﬁciadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
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 Iguaí com 86022 ha tem 45% de seu território (39013 ha) utilizado para
pastagem (Lapig, 2018). O município de Prado com 168684 ha, possui 30% de seu território (49621
ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018). O município de Fundão (ES) com 28860 ha, tem 43%
de seu território (12512 ha) desmatados e utilizados para pastagem (Lapig, 2018). O município de
Pedro Canário com 97313 ha tem 35% de seu território (33679 ha) transformados em pastagem
(Lapig, 2018).
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Segundo Silva (2002), uma preocupação é a forte erosão genética que populações naturais
da espécie vêm sofrendo, principalmente por inﬂuências antrópicas causadas por empreendimentos
imobiliários nos municípios com potencialidade turístico, a exemplo de Ilhéus, Valença, Itacaré e Porto
Seguro.
Ameaça: 2.1.2 Small-holder farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: Na região do Parque Nacional do Monte Pascoal, o assentamento de índios Pataxós sobre as
formações de restinga, cultivo de mandioca e pastejo de gado conﬁguram impactos diretos a
biodiversidade destes ecossistemas (Biodiversitas, 2005).
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 Pedro Canário com 97313 ha tem 22% de seu território (20950 ha)
plantados com cana-de-açúcar, milho, além de pivôs centrais e reﬂorestamentos (Lapig, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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BORAGINACEAE
Cordia brasiliensis (I.M.Johnst.) Gottschling & J.S.Mill.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:10-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 14 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Decidual, Cerradão e Caatinga sensu stricto, associados ao Pantanal,
Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Era conhecida somente por material proveniente do estado do
Mato Grosso do Sul, porém registros realizados nos estados de Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia
foram considerados válidos pela especialista botânica (M. Stapf, com. pess.). Apresenta
EOO=1219101 km² e ampla distribuição em diversas tipologias de vegetação nos quatro biomas em
que ocorre. Apesar da incidência de ameaças ao longo de sua distribuição (Lapig, 2018; Silva et al.,
2001), C. brasiliensis foi considerada como Menor Preocupação (LC) na presente avaliação.
Recomendam-se ações de pesquisa sobre a estrutura da populacional, além da busca por indivíduos
da espécie em Unidades de Conservação, a ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Syst. Bot. 31(2): 365. 2006 [9 Jun 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), que ocorre nos
estados da BAHIA, municípios de Caetité (Guedes 5300), Nova Viçosa (Guedes 27879); ESPÍRITO
SANTO, municípios de Itaguaçu (Tsuji 1513), Itarana (Lombardi 7098); MATO GROSSO DO SUL,
municípios de Bodoquena (Hatschbach 74350), Corumbá (Silva 84), Ladário (Damasceno-Júnior 2761),
Miranda (Lorenzi 1448); e SANTA CATARINA, município de Corupá (Silva s.n.)
AOO: 52km²
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EOO: 1219101km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Pantanal
Caatinga
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Decidual
Resume: Árvore com 8 a 14 m de altura, que habita o Pantanal, na Floresta Estacional Decidual (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018), Cerradão (Damasceno 2761), e a Caatinga (Guedes 5300)
Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor nos meses de setembro (Silva s.n.) e novembro (Ratter 6081);
e com frutos em janeiro (Lombardi 7098), março (Damasceno 2761), abril (Lorenzi 1448), novembro
(Ratter 6068)
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: Atividade pecuarista em expansão no entorno dos municípios de Corumbá e Ladários
causando degradação ambiental (Silva et al., 2001).
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Caetité tem cerca de 30% (79589 ha) de seu território (265152 ha)
utilizados como pastagem.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

BORAGINACEAE
Cordia decipiens I.M.Johnst.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:03-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa associada à Amazônia nos estado do Acre, Amazonas, Mato
Grosso, Pará e Rondônia. Apresenta ampla distribuição nas ﬂorestas úmidas da Amazônia brasileira,
EOO=1332034 km² e boa representação em herbários. Além disso, foi documentada dentro dos
limites de Unidades de Conservação, e não possui usos ou potencial econômico registrado. Assim, a
espécie foi considerada como de Menor Preocupação (LC). Ações de pesquisa voltadas a levantar
dados populacionais quantitativos e a investigar os potenciais efeitos das crescentes pressões
antrópicas (Macedo e Teixeira, 2009; Moutinho et al., 2016; Lapig, 2018) sobre a população de C.
decipiens são necessárias a ﬁm de se garantir o baixo risco de extinção atribuído a espécie neste
momento.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: J. Arnold Arbor. 18: 11. 1937
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 ACRE, municípios de Bujari (Saraiva 175), Capixaba (Daily 6915), Cruzeiro do Sul (Cid
Ferreira 5332), Porto Acre (Ferreira 2863), Xapuri (Cid Ferreira 10154A); AMAZONAS, municípios de
Coari (Irume 57), Humaitá (Janssen 714), Itacoatiara (Coelho 36010), Lábrea (Prance 14241), Manaus
(Costa 1135), Manicoré (Krukoﬀ 6048), Presidente Figueiredo (Demarchi 696), Rio Preto da Eva (Cid
Ferreira 3402); MATO GROSSO, município de Aripuanã (Gomes 723); PARÁ, municípios de Belterra
(Stapf 500), Jacundá (Mitja 2757), Marabá (Calvin 5921), Paragominas (Maciel 421), Peixe-Boi
(Rodrigues 8807), Rurópolis (Prance 25871), Tucuruí (Ramos 829); RONDÔNIA, municípios de
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Ariquemes (Forero 7146), Candeias do Jamari (W. Thomas 5134), Porto Velho (Simon 1345)
AOO: 116km²
EOO: 1332034km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até ca. 20 m, encontrada na Floresta Ombróﬁla da Amazônia (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Apr to Oct
fruiting Aug to Dec
Resume: Coletada em ﬂor nos meses de: abril (Monteiro 153), maio (Loureiro 38005), junho (Daily
6915), julho (Kuhlmann 4006), agosto (Cid Ferreira 10154A), setembro (Stapf 500), outubro (Cid
Ferreira 5332); em frutos em: agosto (Forero 7146), setembro (Saraiva 175), outubro (Ferreira 2863),
novembro (Krukoﬀ 6048), dezembro (Maciel 421)
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future

95

Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Moutinho et al. (2016) demonstram que taxa de desmatamento de aproximadamente 5.000
km²/ ano continua mesmo após a “desaceleração” veriﬁcada na Amazônia entre 2004–2012.
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Cerca de 1/3 da área total do município de Bujari (AC) já foi convertido em pastagens e há
total ausência de unidade de conservação de proteção integral (Lapig, 2018).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O desmatamento no município de Humaitá caracteriza-se pela sua concentração no entorno
das rodovias Manaus - Porto Velho e transamazônica. Esses eixos rodoviários concentram
espacialmente as principais atividades econômicas como a agricultura, a pecuária e a exploração
madeireira que, embora em menor intensidade, também se desenvolvem em torno do rio Madeira e
seus aﬂuentes (Macedo e Teixeira, 2009) Na agricultura,as famílias geralmente têm seus roçados,
plantam mandioca, milho, banana, melancia, macaxeira, cacau, cana e outros (Baraúna, 2009).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: The state of Pará is currently one of the most ‘geodiverse’ in Brazil and in the world. The
worldclass quality and size of its deposits — iron, bauxite, manganese, copper and nickel — support
this statement. Metal mining is one of the strongest and most promising sectors of the economy of
Pará, and is capable of fostering regional economic growth (Enríquez e Drummond, 2007)
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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada nas UC's: Reserva Extrativista Chico Mendes (AC) (Cid Ferreira 10154A),
Reserva Florestal Sta Luzia (AC) (Cid Ferreira 5332), Reserva Estadual do Antimary (AC) (Saraiva 175)

BORAGINACEAE
Cordia fusca M.Stapf
Risco de extinção: ENB2ab(iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez
Data:10-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Semidecidual associada a Mata Atlântica nos estado de Minas Gerais
e Rio de Janeiro (Stapf e Silva, 2013). Apresenta distribuição restrita, com AOO=28 km² e ocorrência
em habitat severamente fragmentado. Mesmo ocorrendo em Unidades de Conservação de proteção
integral, sabe-se que a Mata Atlântica perdeu cerca de 85% de sua cobertura vegetal original (SOS
Mata Atlântica e INPE, 2018). Além disso, cinco de seis municípios em que a espécie foi registrada
perderem até 70% de cobertura ﬂorestal original (Lapig, 2018; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018b),
além de sofrerem com a incidência de ameaças severas, como crescimento urbano acelerado
(Relatório PELD – site 4, 2005), desmatamento (França e Stehmann, 2013), pecuária extensiva (Lapig,
2018), cultivo de café (Oliveira-Filho et al., 1994; Heringer, 1947), silvicultura de Eucalyptus (Relatório
PELD - site 4, 2005) e ampla utilização do fogo para manejo de pastagens (Relatório PELD - site 4,
2005). Assim, a espécie foi considerada Em Perigo (EN) de extinção, uma vez que apresenta
distribuição restrita em habitat severamente fragmentado e infere-se o declínio contínuo em extensão
e qualidade do hábitat. Descrita recententemente, C. fusca demanda ações de conservação in situ
(inclusão da espécie em Planos de Ação e Planos de Manejo) e de pesquisa sobre a distribuição e
estrutura da população.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em Brittonia 65(2): 191–193, 2013. Cordia fusca é caracterizada por suas folhas
eliptico-lanceoladas, densamente tomentosas, escuras e com cálice marrom que abre desigualmente
em três a cinco lobos; talvez a congênere mais próxima seja C. sellowiana Cham., que tem folhas
obovo-lanceoladas e cálice com cinco lobos iguais (Stapf; Silva, 2013).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não se conhece valor econômico para C. fusca.
População:
Não existem dados populacionais disponíveis.
Flutuação extrema: unkown
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie foi registrada em: MINAS GERAIS, municípios de Descoberto (Castro, 554), Dionísio
(França, 376), Marliéria (Mota, 1653), Serra Azul (Menandro, 224) e Rio Novo (Stapf, 521); RIO DE
JANEIRO, município de Petrópolis (Lima, 6105). Foi registrada entre 250 e 800 m de altitude (Stapf e
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Silva, 2013).
AOO: 28km²
EOO: 13451km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: unkown
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Estacional Semidecidual de Submontana
Floresta Estacional Semidecidual Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore terrestre, de ocorrência em Florestas Estacionais Semideciduais associadas ao bioma
Mata Atlântica, entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro (Stapf e Silva, 2013; Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Fenologia:
ﬂowering Jun to Jun
ﬂowering Aug to Aug
fruiting Jul to Jul
fruiting Oct to Oct
fruiting Fev to Fev
Resume: A espécie foi registrada com ﬂores nos meses de Junho e Agosto e com frutos maduros no
ﬁnal de Julho, Outubro e Fevereiro (Stapf e Silva, 2013). Espécies do gênero Cordia são usualmente
polinizadas por insetos (Gibbs e Taroda, 1983).
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Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A região do médio rio Doce apresenta remanescentes de ﬂorestas que sofreram diferentes
graus de perturbação, seja pela ação de desmatamentos, corte seletivo de madeira e/ou fogo (França
e Stehmann, 2013). Na bacia do Rio Doce, a pecuária representa cerca de 78 a 80% do usos dos
solos, enquanto a silvicultura industrial soma cerca de 3% da área total da bacia. A pecuária é
extensiva, com uso do fogo para o manejo de pastagens, enquanto a agricultura, em sua maior parte,
é de subsistência (Relatório PELD – site 4, 2005). Na zona de amortecimento do Parque, os problemas
ambientais foram intensiﬁcados pela expansão populacional e ocupação antrópica, realizadas quase
sempre de forma
desordenada; o despejo dos resíduos nos rios e córregos da região e a estocagem inadequada dos
resíduos sólidos colocam em risco a saúde humana e ameaçam a qualidade da água do lençol freático
(Relatório PELD – site 4, 2005).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A silvicultura, que ocupa grandes áreas do entorno do PERD, destina-se a suprir as
demanda de madeira para fabricação de celulose e, em menor escala, de carvão vegetal para
siderurgia (Relatório PELD – site 4, 2005). Acompanhando os monocultivos de eucalipto, a região
apresenta ainda extensas baterias de fornos que produzem carvão vegetal e estendem-se muitas
estradas, principalmente as de terra, para o manejo das plantações e escoamento da produção. A
cultura de eucalipto (Eucalyptus sp.), devido ao seu rápido crescimento e à múltipla utilização de sua
madeira, tem sido amplamente adotada nos programas de reﬂorestamento. Entretanto, estudos
apontam que este cultivo inibe o crescimento de espécies nativas (Relatório PELD - Site 4, 2005).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Dionísio (MG), com 34.444 ha, conta com 12,25% de remanescentes de
Mata Atlântica original. O município de Serra Azul de Minas (MG), com 21.859 ha, conta com somente
16,93% da Mata Atlântica original presente no município (SOS Mata Atlântica/ INPE, 2018). Já
Descoberto (MG), com 21.317 ha, e onde situa-se a REBIO Represa do Grama, conta com somente
16,02% da Mata Atlântica original presente no município (SOS Mata Atlântica/ INPE, 2018). Rio Novo
(MG), com 20.931 ha, somente 8% da Mata Atlântica original restaram; Em Marliéria, com 54.581 ha e
onde situa-se o Parque Estadual do Rio Doce, ainda existem 57,66% de remanescentes originais da
Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica/ INPE, 2018); Já em Petrópolis (RJ), com cerca de 79.580 ha, cerca
de 31.57% de Mata Atlântica nativa ainda resistem (SOS Mata Atlântica/ INPE, 2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A região da Zona da Mata de Minas Gerais, includindo a região compreendida pela Reserva
Biológica Represa do Grama,
era constituída por um maciço ﬂorestal composto
por ﬂorestas estacionais semidecíduas montanas
e submontanas que atualmente se encontram
extremamente fragmentadas. Diversos tipos de
ações antrópicas estiveram associados ao processo
de fragmentação ﬂorestal regional, como a
agricultura cafeeira, a pecuária, a retirada seletiva
de madeira, a mineração, o fogo e o crescente
desenvolvimento das áreas urbanas (Heringer,
1947; Oliveira-Filho et al., 1994b; Meira Neto et
al., 1997; Silva, 2000).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada dentro dos limites das seguintes Unidades de Conservação: Parque Estadual
Rio Doce (Heringer, 15101) e Reserva Biológica da Represa do Grama (Castro, 554) em Minas Gerais.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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BORAGINACEAE
Cordia glabrifolia M.Stapf
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Patricia da Rosa
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 16 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e Restinga associadas a Mata Atlântica nos estados
da Bahia e Espírito Santo. Apresenta distribuição ampla, EOO=29071 km², diversos registros
depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência
conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral. A espécie ocorre em múltiplas
ﬁtoﬁsionomias de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. Não existem
dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos
maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência
na natureza. Assim, C. glabrifolia foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações
de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a ﬁm de se ampliar o conhecimento
disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Brittonia 65(2): 193. 2013. 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 do Mico-leão, Reserva Biológica de Una, Reserva Biológica do Córrego
Grande, Estação Ecológica do Pau-Brasil, Reserva Biológica do Córrego Grande, Parque Nacional do
Monte Pascoal, RPN Serra do Teimoso, Reserva Municipal Cachoeira do Pau, Reserva Florestal da
CVRD, Estação Experimental Gregório Bondar, Reserva Biológica do Córrego Grande.; 3 - apresenta
registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. ; 5 possui amplitude de habitat. R.: Não. ; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Não. ; 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).

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: no
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados da Bahia (Stapf 329), Espírito Santo (Pirani 3042).
AOO: 188km²
EOO: 29071km²

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 16 metros de altura (Carvalho 5144), que ocorre na Mata Atlântica (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por ﬂoresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia
(Landau, 2003; Saatchi et al., 2001). Grande parte das ﬂorestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado da atividade humana realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha
30.000 ha de cobertura ﬂorestal (Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de
regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava
e dendê (Alger e Caldas, 1996). A maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o
principal produto da agricultura (Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal
categorias de uso do solo na região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas ﬂorestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos diversiﬁcadas e densas
do que as ﬂorestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura ﬂorestal drasticamente simpliﬁcada, onde espécies
secundárias são beneﬁciadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre nas seguintes unidades de conservação: PARQUE NACIONAL DE MONTE PASCOAL
(PI), PARQUE NACIONAL DO PAU BRASIL (PI), RESERVA NATURAL DA VALE DO RIO DOCE (PI), RESERVA
BIOLÓGICA DO MICO-LEÃO (PI), RESERVA BIOLÓGICA DE UNA (PI), RESERVA BIOLÓGICA DO CÓRREGO
GRANDE (PI), RESERVA MUNICIPAL CACHOEIRA DO PAU (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGOA
ENCANTADA (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PRATIGI (US), RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO NATURAL DA SERRA DO TEIMOSO (US), RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL
ESTAÇÃO VERACEL/VERA CRUZ (US).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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BORAGINACEAE
Cordia incognita Gottschling & J.S.Mill.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Caatinga (stricto sensu) e Floresta Estacional Decidual associadas a Caatinga nos
estados da Bahia e Minas Gerais. Apresenta distribuição ampla, EOO=218545 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. A madeira é
utilizada na construção geral e marcenaria (Tropical Plants Database, 2018), entretanto, não existem
dados populacionais quantitativos que atestem potenciais reduções no número de indivíduos
maduros. Assim, C. incognita foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento,
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: Syst. Bot. 31(2): 365. 2006. De acordo com o especialista botânico a espécie: 1 apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R. Sim, uso madeireiro e ornamental; 2 - ocorre em
Unidades de Conservação de Proteção Integral. R. Sim, ocorre no Parque Nacional da Serra da
Capivara, Parque Estadual Morro do Chapéu, APA Gruta dos Brejões; 3 - apresenta registros recentes,
entre 2010-2018. R. Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R. Não, 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. 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 madeira é utilizada na construção geral para vigas, ripas, caixilhos de portas e janelas etc,
bem como móveis ﬁnos, acabamento de interiores e arcos (Tropical Plants Database, 2018).

Reference:
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Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Cordia+incognita.
(acesso em 06 de dezembro 2018).
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018; Gottschling e Miller,
2006), com ocorrência no estado: Bahia (Jardim 1212), Minas Gerais (Pirani 5474).
AOO: 332km²
EOO: 218545.16km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Floresta Estacional Decidual
Resume: Árvores com cerca de 6 m de altura (Santos 95), ocorrendo em ﬂorestas tropicais
sazonalmente secas da Caatinga (Gottschling e Miller, 2006).
Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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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: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
present
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: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat

110

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 ocorre no Parque Nacional da Serra da Capivara, Parque Estadual Morro do Chapéu, APA
Gruta dos Brejões.
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

BORAGINACEAE
Cordia magnoliifolia Cham.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Patricia da Rosa
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa, Floresta Estacional Semidecidual e Restinga associadas a
Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.
Apresenta distribuição ampla, EOO= 600865 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. A madeira é retirada da natureza para uso local,
porém sem números oﬁciais de retirada. Também é muito ornamental e pode ser usada geralmente
em paisagismo (Tropical Plants Database, 2018). Mesmo diante desse uso, 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) e em diversas UCs efetivamente
protegidas. Diante desse cenário, C. magnoliifolia foi considerada como Menor Preocupação (LC)
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neste momento, 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.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Linnaea 4: 476. 1829. De acordo com especialista botânico a espécie: 1 apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Madeireira e ornamental
(http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Cordia+magnoliifolia). 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R: Sim. Parque Nacional do Itatiaia, Parque Nacional da Tijuca, REBIO Tinguá, Reserva
Biológica Estadual da Praia do Sul, Floresta Nacional de Goytacazes, Reserva Florestal da CVRD,
Reserva Biológica de Una, Reserva Biological do Mico-leão, Reserva Biológica do Córrego Grande,
Parque Estadual do Utinga, Parque Estadual do Forno Grande, Parque Estadual da Pedra Branca,
Reserva Biológica do Pau Brasil, Reserva Biológica Córrego do Veado, Parque Estadual da Serra do
Conduru, Parque Estadual da Pedra Branca.; 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: Ocasional.
9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R: Não. (Mario Gomes, com. pess.
23/11/2018).
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A árvore é retirada da natureza para uso local de sua madeira. Também é muito ornamental
e pode ser usada geralmente em paisagismo (Tropical Plants Database, 2018).

Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern.
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Cordia+magnoliifolia. (acesso em 12 de novembro
2018).
População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada ocasional. Não apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional (Mario Gomes, com. pess. 23/11/2018).
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados: Bahia
(Silva et al. 367), Espírito Santo (Folli 3155), Minas Gerais (Matthes 666), Paraná (Kummrow 1677),
Rio de Janeiro (Bovini et al. 4035), São Paulo (Rozza 245). Segundo a Flora do Brasil 2020, a espécie
não ocorre no estado da Bahia e do Espírito Santo

AOO: 368km²
EOO: 600865km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
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Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Floresta Estacional Semidecidual
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores de 10 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:
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
imobiliária e à indústria do turismo (Carvalho, 2018)
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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Severidade: very 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). Estima-se que a região tenha
30.000 ha de cobertura ﬂorestal (Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de
regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava
e dendê (Alger e Caldas, 1996). A maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o
principal produto da agricultura (Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal
categorias de uso do solo na região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas ﬂorestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos diversiﬁcadas e densas
do que as ﬂorestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura ﬂorestal drasticamente simpliﬁcada, onde espécies
secundárias são beneﬁciadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional do Itatiaia, Parque Nacional da Tijuca, REBIO Tinguá,
Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, Floresta Nacional de Goytacazes, Reserva Florestal da
CVRD, Reserva Biológica de Una, Reserva Biological do Mico-leão, Reserva Biológica do Córrego
Grande, Parque Estadual do Utinga, Parque Estadual do Forno Grande, Parque Estadual da Pedra
Branca, Reserva Biológica do Pau Brasil, Reserva Biológica Córrego do Veado, Parque Estadual da
Serra do Conduru, Parque Estadual da Pedra Branca.
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: 12. Handicrafts, jewellery, decorations, curios, etc.
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Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: fruit
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 1. Food - human
Recurso: fruit
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 16. Other
Recurso: whole plant
Proveniência: cultivated
Detalhes:

BORAGINACEAE
Cordia ochnacea DC.
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:26-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa associada a Mata Atlântica nos estados do Rio de Janeiro e,
possivelmente, São Paulo. Apresenta distribuição restrita, EOO=4077 m², AOO=44 km², e ocorrência
em ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal severamente fragmentada. Apesar da ocorrência conﬁrmada dentro dos
limites de Unidades de Conservação de proteção integral e em regiões em bom estado de
conservação, com a presença de ﬂorestas maduras e pouca interferência antrópica, a espécie possui
distribuição quase exclusiva ao estado do Rio de Janeiro, onde somente cerca de 20% da cobertura
ﬂorestal original permanece (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), constantemente pressionada
atualmente pelo crescimento urbano acelerado (Simões e Lino, 2003; Fernandes et al., 1999) e
demais processos envolvendo a transformação das ﬂorestas em áreas agropecuárias (Simões e Lino,
2003). Assim, C. ochnaceae foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo
em EOO, AOO e qualidade e extensão de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição,
números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação, garantia de efetividade das UCs)
urgentes a ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro. .
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Prodr. [A. P. de Candolle] 9: 477. 1845
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico de 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 RIO DE JANEIRO, municípios de Maricá (Barros Rio de Janeiro (Gomes 133), Niterói (Lucio
70), Nova Friburgo (Martinelli 12785), Paraty (Marquete 1691).
AOO: 44km²
EOO: 4077km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
saxicolous
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore com 5 m de altura (Sucre 4351), que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombróﬁla e
na Floresta de Galeria (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Resume: Foi coletada em ﬂor nos meses de: fevereiro (Otavio s.n.), março (Glaziou 18383), julho
(Barros 2681), agosto (Pinto 751), novembro (Andreata 344) ; e com frutos em: janeiro (Sucre 4351),
março (Gomes 133), abril (Marquete 1691), maio (Barros 1929), junho (Moraes 8), julho (Barros
2681), agosto (Pinto 751)
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
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Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A expansão da área urbana formal e informal da cidade do Rio de Janeiro sobre o maciço da
Tijuca constitui o principal e mais antigo vetor de transformação da estrutura da paisagem. A
ocupação espontânea do tipo favela ganha destaque pela característica peculiar de instalam-se,
geralmente, em lugares menos privilegiados em relação à probabilidade de problemas erosivos, como
áreas de grande declividade no sopé de aﬂoramentos rochosos (Fernandes et al., 1999).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar ﬂoresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Ecológica Municipal de Macaé de Cima (Martinelli 12785) e no Parque
Estadual da Serra da Tiririca (Moraes 8)
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Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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BORAGINACEAE
Cordia oncocalyx Allemão
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Patricia da Rosa
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por pau-branco, foi coletada em Caatinga (stricto sensu), Vegetação sobre
aﬂoramentos rochosos e Área antrópica associadas a Caatinga nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Apresenta distribuição ampla, EOO=286985 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 de forma ocasional na maior parte das
localidades em que foi registrada. Embora pequena, a árvore produz uma madeira de boa qualidade,
amplamente utilizada em sua área nativa. Possui usos medicinais locais e é muito ornamental,
especialmente quando em ﬂor, sendo particularmente adequada para o plantio de ruas sob linhas de
energia (Tropical Plants Database, 2018). Entretanto,não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem plausíveis reduções no número de indivíduos maduros. Mesmo diante
desse uso, a espécie ocorre em amplo território, inclusive em áreas antropizadas, e em diversas UCs
efetivamente protegidas. Assim, C. oncocalyx 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: in Trab. Comm. Sc. Expl. Bot. i. (1862) 11. Popularmente conhecida por paubranco nos estados do Ceará (Silva 66), Paraíba (Oliveira 802) e Rio Grande do Norte (Lima s.n.;
MOSS9792). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos,
paisagismo, etc). R: Sim. Madeireira, medicinal, ornamental
(http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Cordia+oncocalyx). 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R: Sim. RPPN Serra das Almas, RPPN Elias Andrade. 3 - apresenta registros recentes,
entre 2010-2018. R: Sim. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R: Não. Caatinga. 5 - possui
amplitude de habitat. R: Não. 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R: Sim. 7 - apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional. R: Não. 8 - em relação a frequência dos indivíduos na
população. R: Ocasional. 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R. (Mario Gomes,
com. pess. 23/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Embora pequena, a árvore produz uma madeira de boa qualidade, amplamente utilizada em
sua área nativa. Possui usos medicinais locais e é muito ornamental, especialmente quando em ﬂor,
sendo particularmente adequada para o plantio de ruas sob linhas de energia (Tropical Plants
Database, 2018).
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Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern.
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Cordia+oncocalyx (acesso em 12 de novembro
2018).
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados: Bahia
(Giulietti e Harley 1814), Ceará (Gardner 1779), Paraíba (Carvalho 125), Pernambuco (Oliveira 2869),
Piauí (Oliveira e Galileu 2318), Rio Grande do Norte (Pereira et al. 3047). Segundo a Flora do Brasil
2020, a espécie não ocorre no estado da Bahia e Piauí.
AOO: 392km²
EOO: 286985km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
3.5 Subtropical/Tropical Dry Shrubland
Biomas: Caatinga
Fitoﬁsionomias: Estepe Arborizada
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos
Área antrópica
Resume: Árvores até 5 m de altura, ocorrendo nos domínios da Caatinga (Flora do Brasil 2020, 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
Detalhes: A Caatinga sustenta mais de 23 milhões de pessoas (11,8% da população brasileira) e é
uma das regiões semiáridas mais populosas do mundo, com 26 habitantes km-1 (Medeiros et al.,
2012; Ribeiro et al., 2015). Castelletti et al. (2004) modelaram os efeitos das estradas sobre a
vegetação de Caatinga e adicionaram novos valores às áreas já utilizadas para agricultura e
pastagem estimadas pelo IBGE. A área de Caatinga modiﬁcada obtida pelos autores variou de
223.100km² a 379.565km². Esses números indicam que entre 30,4% e 51,7% da área da Caatinga foi
alterada por atividades antrópicas. A primeira estimativa coloca a Caatinga como o terceiro
ecossistema mais degradado do Brasil, atrás da Mata Atlântica e do Cerrado. A segunda estimativa,
entretanto, eleva a Caatinga para o segundo ecossistema mais degradado do Brasil, passando à
frente do Cerrado. Contudo, é possível que mesmo esses valores ainda estejam subestimados, porque
é difícil dimensionar a extensão da perda dos ecossistemas naturais e da ﬂora e fauna do Nordeste
brasileiro nos últimos 500 anos. Os registros históricos produzem pistas pequenas, mas dramáticas,
sobre a destruição em larga escala que tem devastado a região desde 1500, e mesmo os maiores
remanescentes da Caatinga têm, provavelmente, sido alterados desde os tempos pré-Colombianos
(Leal et al., 2005).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RPPN Serra das Almas, RPPN Elias Andrade.
Usos:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

BORAGINACEAE
Cordia restingae M.Stapf
Risco de extinção: ENB2ab(iii)
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Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:10-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018;
Stapf e Santos-Silva, 2013). Foi coletada em Floresta de Restinga associada a Mata Atlântica nos
estado da Bahia e Espirito Santo. Apresenta AOO=52 km², intrínseca aﬁnidade com seu habitat e
população severamente fragmentada. A Floresta de Restinga que originalmente ocupava de forma
contínua a faixa litorânea dos estados em que a espécie foi registrada encontra-se atualmente
severamente fragmentada e modiﬁcada. As principais ameaçam residem no processo de urbanização
intenso veriﬁcado ao longo de toda a costa (Menezes et al., 2009; Carvalho, 2008), particularmente
nos grandes centros urbanos e em pólos turísticos consolidados ou em expensão, que resultou em
taxas de densidade populacional de até cinco vezes superior a média nacional (MMA e SBF, 2002),
além da especulação imobiliária (Menezes et al., 2009) e desmatamento para atividades
agropecuárias diversas, como criação extensiva de gado, silvicultura e plantações de cacau (Alger e
Caldas, 1996). Mesmo com registro dentro dos limites de Unidades de Conservação, as restingas e
matas localizadas na região sul da Bahia e norte do Espírito Santo estão fragmentadas como
resultado de atividades antrópicas altamente impactantes, como o corte madeireiro e implementação
da agricultura (Paciência e Prado, 2005). A espécie poderia ser enquadrada como Quase Ameaçada
(NT) de acordo com o Critério B1. Entretanto, considerando-se a íntima relação da espécie com
Floresta de Restinga e seu deteriorado estado de conservação atual, após séculos de explícita
interferência antropogênica, optou-se aqui por uma abordagem preventiva. Assim, C. restingae foi
considerada Em Perigo (EN) de extinção, uma vez que infere-se declínio contínuo tanto em extensão
como em qualidade de habitat, demandando ações de pesquisa (distribuição e população) e
conservação (Plano de Ação/ Manejo) a ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Brittonia 65(2): 195. 2013 [1 Jun 2013]

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), que ocorre nos
estados da BAHIA, municípios de Cardeal da Silva (Guedes 23409), Conde (Stapf 533), Dias d'Ávila
(Noblick 2349), Entre Rios (Jesus 19), Maragogipe (Araújo 257), Salvador (Carvalho-Sobrinho 378),
Santa Cruz de Cabrália (Guedes 5243), Una (Carvalho 6188); ESPÍRITO SANTO, municípios de Santa
Teresa (Boone 745), Vila Velha (Pirani 3480)
AOO: 52km²
EOO: 58021km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Restinga
Resume: Árvore com até 15 m, terrícola, que habita a Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018), em Restinga arbórea (Stapf 533; Stapf e Santos-Silva, 2013)
Reprodução:
Resume: Foi coletada em ﬂor nos meses de maio (Guedes 23409), setembro (Boone 745), outubro
(Popovkin 951), dezembro (Popovkin 816); e com frutos em fevereiro (Araújo 257), março (Stapf 533),
maio (Guedes 23409), dezembro (Noblick 2349)
Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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
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(Paciência; Prado, 2005), 40.000ha em estágio inicial de regeneração e 200.000ha em área de pasto
e outras culturas, especialmente cacau (Theobroma cacao L.), seringa (Hevea brasiliensis Muell. Arg.),
piaçava (Attalea funifera Mart.) e dendê (Elaeis guianeensis Jacq.) (Alger; Caldas, 1996).
Especiﬁcamente em Una, 27% da cobertura ﬂorestal é ocupada por pasto, 15% de ﬂoresta em estágio
inicial de regeneração, 6% de plantação de cacau e 2 de plantação de seringa (Pardini, 2004). A
maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o principal produto da agricultura
(Paciência; Prado, 2005).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: A região de Santa Cruz de Cabrália e Porto Seguro apresentou um crescimento urbano mal
planejado representado pela ocupação urbana desordenada e pela descaracterização da paisagem.
Isto ainda é agravado por causa do turismo que causa um aumento demográﬁco sazonal e,
consequentemente, de lixo e esgoto (Carvalho, 2008).
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: As restingas onde a espécie ocorre no município de Conde, litoral norte da Bahia, estão
ameaçadas pela especulação imobiliária (Menezes et al., 2009).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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Detalhes: O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata Atlântica,
atualmente possui cerca de 20% de remanescentes ﬂorestais (SOS Mata Atlântica/INPE, 2018)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

BORAGINACEAE
Cordia tarodae M.Stapf
Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:10-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Semidecidual Montana associada ao Cerrado nos estado de Minas Gerais, São
Paulo e Paraná (Stapf e Santos-Silva, 2013). Apresenta AOO=48 km² e população severamente
fragmentada. As formações ﬂorestais deciduais em sua área de ocorrência encontram-se atualmente
muito impactadas e isoladas por atividades antrópicas. Lapig (2018) evidencia reduções de cobertura
ﬂorestal para os municípios em que a espécie foi registrada entre 46% e 100% da cobertura vegetal
total, suprimida principalmente para o estabelecimento de monoculturas (soja, milho, cana-deaçúcar) e pastagens. A espécie não é coletada em seu limite norte de distribuição (Montes Claros,
MG) desde 1929, o que pode representar uma extinção local e implicar em plausível redução em EOO
e AOO. Assim, C. tarodae foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Apesar da ocorrência em áreas
protegidas, apresenta distribuição restrita a formação ﬂorestal severamente fragmentada. Infere-se
declínio contínuo em EOO, AOO e qualidade e extensão do habitat. Recomenda-se, portanto, ações de
pesquisa (distribuição, tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação para conservação e
fortalecimento/ criação de áreas protegidas) urgentes a ﬁm de se evitar a extinção desta espécie em
futuro próximo.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Brittonia 65(2): 197. 2013 [1 Jun 2013]

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), que ocorre nos
estados de MINAS GERAIS, nos municípios de Iguatama (Melo 544), Montes Claros (Kuhlmann 118)
PARANÁ Ibiporã (Chagas 1477) SÃO PAULO municípios de Matão (Rozza 207), Paulo de Faria (Rezende
724), Penápolis (Pirani 132), Pindorama (Souza 5749), Piracicaba (Barreto 2240), Poloni (Renato s.n.),
Porto Ferreira (Bertoni 18640), São Carlos (Baitello 263)
AOO: 48km²
EOO: 169818km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Estacional Semidecidual Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com até 15 m de altura que habita a Floresta Semidecidual Montana entre 400 e 850
m de altitude (Stapf e Santos-Silva, 2013)
Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor nos meses de fevereiro (Rozza 207), março (Kuhlmann 118),
abril (Barreto 2240), dezembro (Chagas 1477); e com frutos em março (Rozza 245), abril (Francisco
2), e maio (Vieira 492).
Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O município de Ibiporã apresentou em 2015, a totalidade de seu território (29774 ha)
ocupado por plantio de soja (16475 ha) e milho (13725 ha) (Lapig, 2018).
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O município de Iguatama apresenta em seu território (62820 ha), 57% (35913 ha) ocupados
por pastagem (lapig, 2018)
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O município de Montes Claros tem em seu território (356829 ha), 46% (163244 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
Detalhes: O município de Matão tem 50% de seu território (52490 ha) plantados de soja, milho e
principalmente cana-de-açúcar (24634 ha) (Lapig, 2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
locality
Detalhes: O município de Paulo de Faria tem em seu território (73840 ha), 54% plantados de soja,
milho e principalmente cana-de-açúcar (35000 ha), além de 20% usados para pastagem (Lapig,
2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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BURSERACEAE
Bursera pereirae Daly
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:05-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 18 m, endêmica do Brasil (Daly, 2014). Foi coletada em Floresta
Estacional Decidual Submontana associada ao Cerrado no estado de Goiás. Apresenta distribuição,
EOO=1504 km², AOO=12 km² e sujeita a três situações de ameaça, além de occorrência em
ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal atualmente severamente fragmentada. Sabe-se que o Cerrado perdeu 46% de
sua cobertura vegetal original, e apenas 19,8% permanece inalterado (Strassburg et al., 2017).
Adcionalmente, Goiás possui atualmente mais da metade da área de Cerrado original convertida em
pastagens ou plantações (Lapig, 2018). Mesmo com registros conﬁrmados dentro dos limites de
Unidade de Conservação, esta não conta com proteção integral e ainda não possui plano de manejo
elaborado. Ainda, em menos de trinta anos, a paisagem natural de Goiás foi drasticamente
modiﬁcada, com destaque para os extensos chapadões que se tornaram imensos "mares" de soja,
levando a eliminação de grande parte da vegetação nativa, particularmente no sopé da Serra Geral,
onde a espécie ocorre (Mesquita e Diniz, 2004). Nesse cenário, B. pereirae foi considerada Em Perigo
(EN) de extinção, pela sua distribuição restrita, habitat especíﬁco severamente fragmentado e
número de situações de ameaça. 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, efetivação de UC) urgentes a ﬁm de se
garantir a perpetuação desta espécie no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Brittonia 66(2): 186. 2014
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Madeira moderadamente pesada; cerne amarelado a marrom-claro, resina de cor âmbar,
odorífera. Tem uso em construções provisórias no meio rural (Pereira, 2018).
Reference:
Pereira, B.A.S., 2018. Árvores do Bioma Cerrado.
www.arvoresdobiomacerrado.com.br/site/2017/03/30/bursera
População:
A espécie é conhecida até o momento por 3 populações em fragmentos ﬂorestais (B. Pereira, IBGE
com. pess.) (Daly, 2014).

Reference:
Daly, D.C., 2014. Bursera pereirae, a new species and generic record for the Cerrado complex of
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Brazil. Studies in neotropical Burseraceae XVIII. Brittonia 66(2): 186.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Daly, 2014; Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com
ocorrência no estado de GOIÁS, municípios de Divinópolis de Goiás (Pereira 3658), Posse (Pereira
3007), São Domingos (Haidar 1767).
AOO: 12km²
EOO: 1504km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Cerrado
Fitoﬁsionomias: Floresta Estacional Decidual de Submontana
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com até 18 m de altura, que habita o Cerrado, na Floresta Estacional Semidecidual
(Daly, 2014).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Sep to Sep
fruiting Aug to Nov
Informações sobre o dispersor: Os frutos são alimento para morcegos, aves e animais terrestres;
referidos como palatáveis pelo homem (Pereira, 2018)
Resume: Foi coletada em ﬂor no mês de setembro (Pereira 3216), e com frutos em novembro (Pereira
3658), Perde a folhagem na estação seca. Floresce na época da brotação, entre agosto e setembro.
Apresenta frutos maduros entre dezembro e janeiro (Pereira, 2018)
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A Floresta Nacional Mata Grande, UC de uso sustentável, com 2010 ha está localizada no
município de São Domingos, GO. O desmatamento, as queimadas e a mineração industrial, são
algumas das pressões que mais ameaçam a Unidade de Conservação (Flona Mata Grande, 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: Dos três municípios de ocorrência da espécie: São Domingos com 329571 ha tem 35% de
seu território transformado em pastagem; Divinópolis de Goiás com 83097 ha tem 41% de seu
território transformado em pastagem; e Posse com 202453 ha tem 33% de seu território
transformado em 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 cerrado é um ambiente extremamente explorado especialmente pela agricultura
modernizada, que em menos de trinta anos, modiﬁcou drasticamente a paisagem de Goiás, com
destaque para os extensos chapadões que se tornaram imensos "mares" de soja levando a
eliminação de grande parte da vegetação nativa (Mesquita e Diniz, 2004).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Apesar de sua enorme importância para a conservação de espécies e a prestação de
serviços ecossistêmicos, o Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal original, e apenas
19,8% permanece inalterado. Entre 2002 e 2011, taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores do que no Amazônia (Strassburg et al., 2017).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Floresta Nacional Mata Grande - GO (Haidar 1767)
Ação: 2.1 Site/area management
Situação: needed
A UC Floresta Nacional Mata Grande não possui Plano de Manejo (ICMBio, 2018)
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

BURSERACEAE
Tetragastris catuaba Soares da Cunha
Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:18-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 22 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como catuaba, cajueirinho e amescla-verde, foi coletada em Floresta
Ombróﬁla Densa Submontana associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo e
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Pernambuco. Apresenta distribuição relativamente restrita, AOO=112 km² e ocorrência em
ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal severamente fragmentada. É considerada uma árvore rara e restrita às
ﬂorestas úmidas de terras baixas bem como a manchas isoladas de ﬂoresta úmida nas terras altas do
nordeste, nos Brejos de Altitude do Centro de Endemismo Pernambuco (Daly, 1990). Os três estados
de ocorrência de T. catuaba resguardam hoje 14%, 12,6% e 12,5% de remanescentes ﬂorestais
originais, respectivamente (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Os Brejos, assim como as ﬂorestas
úmidas de baixada presentes nessa região, estão sob tremenda pressão há séculos. Grande parte das
ﬂorestas úmidas da Bahia e do Espírito Santo encontram-se fragmentadas como resultado de
atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando atualmente entre 12% e 14% de
remanescentes ﬂorestais em ambos os estados (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, especialmente
seringa, piaçava e dendê (Alger e Caldas, 1996) constituem os principais vetores de stress a
persistência de T. catuaba. Apesar da espécie possuir subpopulações legalmente protegidas dentro
dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral, existe uso de seus recursos e potencial
economico. Assim, considera-se T. catuaba Em Perigo (EN) de extinção neste momento. Infere-se
declínio contínuo em AOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa
(distribuição, busca por novas localidades, censo, números e tendências populacionais) e conservação
(Plano de Ação) urgentes a ﬁm de se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Tribuna Farmacêutica 7(3): 45-52 (1939).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Os resultados obtidos por Silva et al. (2014) indicam que o óleo essencial de T. catuaba pode
se tornar uma alternativa ao controle de A. aegypti impedindo que seus ovos sejam colocados em
sítios que sejam potencialmente classiﬁcados como áreas favoráveis à oviposição de fêmeas do
mosquito.

Reference:
Silva, R.C.S. (UFPE), Rocha, S.K.L. (UFPE), Silva, A.G. (UFPE), Navarro, D.M.A.F. (UFPE), Machado, G.
(CETENE), 2014. Óleo essencial de Tetragastris catuaba (Burseraceae) como deterrente de
ovoposição de fêmeas grávidas de Aedes aegypti L. 54° Congresso Brasileiro de Química. Natal, Rio
Grande do Norte.
População:
Tetragastris catuaba é uma árvore rara e restrita às ﬂorestas úmidas de terras baixas do leste da
Bahia, bem como a uma das manchas isoladas de ﬂoresta úmida nas terras altas do nordeste (Daly,
1990). É possível que num futuro próximo serão reveladas outras localidades para T. catuaba na
Bahia, no Espírito Santo, e / ou nos Brejos. Esta espécie não é mais tão misteriosa, mas certamente
ameaçada (Daly, 1990).
Reference:
Daly, D.C., 1990. The Genus Tetragastris and the Forests of Eastern Brazil: Studies in Neotropical
Burseraceae III. Kew Bulletin, 45(1): 179-194.
Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência nos
estados da BAHIA, municípios de Belmonte (Santos 1102), Caravelas (Soares s.n.), Ilhéus (Carvalho
5520), Itamari (Oliveira 682), Itanagra (Jesus 322), Porto Seguro (Daneu 317), Santa Cruz Cabrália
(Daly 4062), Una (Barreto 147), Uruçuca (Thomas 8484); ESPÍRITO SANTO, município de Conceição da
Barra (Ribeiro 636); PERNAMBUCO, município de Amaraji (Paiva 1688), Cabo de Santo Agostinho
(Siqueira 46), Goiana (Andrade-Lima 49-323), Igarassu (Sá e Silva 3), Jaqueira (Gomes-Costa 181),
Tamandaré (Sevilha 2679)
AOO: 112km²
EOO: 119080km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de dossel com até 22 m de altura (Daly, 1990), na Floresta Ombróﬁla da Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Aug to Nov
fruiting Jan to Dec
Resume: Foi coletada em ﬂor nos meses de agosto (Jardim 5356), setembro (Paiva 1688), novembro
(Fiaschi 2652); e com frutos em janeiro (Daly 4062), abril (Daneu 317), setembro (Carvalho 3619),
outubro (Ribeiro 636), novembro (Fiaschi 2652), dezembro (Gomes 289).
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: Tetragastris catuaba é uma árvore rara e restrita às ﬂorestas úmidas de terras baixas do
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leste da Bahia, bem como a uma das manchas isoladas de ﬂoresta úmida nas terras altas do
nordeste. Ecologicamente, estas são duas das regiões mais ameaçadas do mundo (Mori et al., 1983;
Andrade-Lima, 1982; Mayo e Fevereiro,1982). Grande parte da destruição da ﬂoresta no leste da
Bahia é devido à produção de carvão vegetal e extração de madeira por madeireiras que esgotaram
os recursos da ﬂoresta legal no estado vizinho do Espírito Santo e partiram para a exploração no sul
da Bahia (Mori et al., 1983) (Daly, 1990).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Na maioria dos estados do nordeste brasileiro (com exceção do Maranhão) e Piauí),
manchas isoladas de ﬂoresta úmida ocorrem (ou ocorreram) nos Brejos *. Estes são planaltos
graníticos de até 1000 m de altitude, encontrados a 30 - 90 km da costa. Microclimas úmidos ocorrem
em altitudes mais elevadas nas encostas sul e leste, que estão expostas aos ventos costeiros. No
Ceará foram chamadas de serras frescas. A ﬂorística dos brejos contém elementos da Serra do Mar
(Ducke 1959), bem como Amazônia (por exemplo, Andrade-Lima 1982). A visão prevalecente é que
as ﬂorestas de brejo são remanescentes de ﬂorestas que eram contínuas ou efetivamente (no sentido
de dispersão) conectadas com a Amazônia e especialmente com as ﬂorestas costeiras orientais em
um ou mais períodos durante o Terciário (por exemplo, Andrade-Lima, 1982). Os brejos estão sob
tremenda pressão há séculos, por serem a principal fonte de madeira e lenha. Em 1959, Ducke
escreveu sobre as ﬂorestas de brejo no condicional ou no passado, e ele lamentou o conhecimento
rudimentar que temos deles (Daly, 1990)
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na RPPN Frei Caneca - PE (Gomes-Costa 181), RPPN Estação Veracel (Daneu 385),
Reserva Biológica de Una (Passos 646), Reserva Biológica do Córrego Grande - ES (Marcarini 43)
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso:
Proveniência: natural
Detalhes:
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CALOPHYLLACEAE
Caraipa minor Huber
Risco de extinção: NT
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:09-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
registrada em Floresta de Igapó, Floresta de Várzea e Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia
no estado do Pará. Apresenta distribuição ampla, EOO=68837 km² e aparentemente encontra- se
livre de ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos que afetem sua perpetuação. Entretanto,
não foi registrada dentro dos limites de nenhuma Unidade de Conservação de proteção integral, em
uma das áreas centrais da expansão do Arco do Desmatamento no estado do Pará. Adcionalmente,
sabe-se que a Amazônia perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, principalmente devido à
atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas,
mineração e exploração madeireira (Lapig, 2018; Charity et al., 2016; Moutinho et al., 2016; Nepstad
et al., 2006). Diante do exposto, portanto, a espécie foi considerada Quase Ameaçada (NT), pois
mesmo diante de sua ampla distribuição, o que impossibilita sua inclusão em categoria de ameaça
mais restritiva, infere-se declínio potencial contínuo em EOO, AOO e potencialmente no número de
individuos maduros. Reduções populacionais signiﬁcativas ocasionadas pela incidências dos vetores
de stress descritos podem ampliar a vulnerabilidade da espécie no futuro. Recomenda-se, portanto,
ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (inclusão da
espécie em Plano de Ação) a ﬁm de se evitar a ampliação de seu risco de extinção no futuro.

147

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Bol. Mus. Paraense Hist. Nat. Ethnogr. 3: 434. 1902
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 PARÁ, municípios de Acará (Austin 4118), Anajás (Rabelo 3779), Belém (Ducke s.n.),
Bragança (Ducke 9776), Brasil Novo (Huber 1900), Breves (Kubitzki 85-5), Marapanim (Cabral 1120),
Moju (Cruz 424), São Sebastião da Boa Vista (Sobel 4730).
AOO: 44km²
EOO: 68837km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Floresta de Várzea
Resume: Árvore com 6 m de altura (Rabelo 3779), que habita a Amazônia, na Floresta de Igapó, de
Várzea e na Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Apr to
fruiting Oct to Fev
Resume: Foi coletada com ﬂores alvas e odoríferas no mês de abril (Ducke s.n.); e com frutos em
fevereiro (Cabral 1120), outubro (Cruz 424), novembro (Rabelo 3779)
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 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). 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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Moutinho et al. (2016) demonstram que taxa de desmatamento de aproximadamente 5.000
km²/ ano continua mesmo após a “desaceleração” veriﬁcada na Amazônia entre 2004–2012.
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Acará com 434377 ha, possui 9,6% de seu território (41910 ha) convertidos
em pastagem (Lapig, 2018). O município de Alenquer com 2364531 ha possui 147649 ha, 6,2% de
seu território convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Bragança com 208816 ha,
possui 35% de seu território (73156 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de
Brasil Novo com 636254 ha, possui 29,2% de seu território (185843 ha) convertidos em pastagem
(Lapig, 2018). O município de Marapanim com 79261 ha tem 9,33% de seu território (7402 ha)
convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Moju com 90411 ha tem 18% de seu
território (163266 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CALOPHYLLACEAE
Caraipa odorata Ducke
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:09-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 18 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
registrada em Floresta de Igapó, Floresta de Várzea e Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia
no estado do Amazonas, municípios de Manaus e Santa Isabel do Rio Negro. Descrita em 1932, a
espécie possui baixa representatividade em herbários e ocorre em uma região onde predominam na
paisagem extensos contínuos ﬂorestais em avançado estado de conservação, ainda insuﬁcientemente
inventariados. Adcionalmente, espécimes atribuídos ao táxon possuem grande incerteza taxonômica
e não foram considerados na presente análise, apesar do impacto direto gerado sobre os valores de
EOO e AOO. 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: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 588. 1932
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do AMAZONAS, municípios de Manaus (Ducke 1083), Santa Isabel do Rio Negro (Fróes 22093)
AOO: 20km²
EOO: 5131km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Floresta de Várzea
Resume: Árvore com até 18 m (Pruski 3200), que habita a Amazônia, na Floresta de Igapó, Floresta
de Várzea e Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Apr to Nov
fruiting Apr to
Resume: Foi coletada em ﬂor nos meses de abril (Fróes 22093), setembro (Pruski 3200), novembro
(Ducke 23455); e com frutos em abril (Fróes 22093).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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
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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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CALOPHYLLACEAE
Caraipa rodriguesii Paula
Risco de extinção: VUD2
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Gláucia Crispim
Data:09-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 28 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
registrada em Floresta de Terra Firme e Floresta de Igapó associadas a Amazônia no estado do
Amazonas, municípios Itacoatiara e Manaus. Apresenta distribuição restrita, AOO=16 km² e
ocorrência quase exclusiva no que hoje representa a maior cidade da região Norte do país. 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 de Manaus foi o maior da região
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Norte, sendo considerada hoje o 12º maior centro urbano do país, e uma metrópole regional, com
1.644.690 habitantes (IBGE, 2005). Nos últimos dez anos, Manaus foi, dentre os municípios mais
populosos do Brasil, o que apresentou a maior taxa média geométrica de crescimento anual
(Nogueira et al., 2007). Considerando-se o exposto, portanto, C. rodriguesii foi considerada Vulnerável
(VU) neste momento pela sua distribuição restrita, AOO=16 km² e ameaças incidentes que podem
acentuar seu risco de extinção no futuro próximo. Apesar da ocorrência em Unidade de Conservação,
a mesma encontra-se rodeada pela região metropolitana de Manaus e portanto sujeita as pressões
antrópicas oriundas do avanço urbano sobre áreas de ﬂoresta. Recomenda-se ações de pesquisa
(distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) a ﬁm de evitar sua
inclusão em categoria de ameaça mais restritiva.

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Ciência e Cultura 20: 313. 1968.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado do AMAZONAS, municípios Itacoatiara (Rodrigues 7312) e Manaus (Assunção 836).
AOO: 16km²
EOO: 233km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 28 m de altura (Rodrigues 7312) que habita a Amazônia, na Floresta de Terra
Firme e na Floresta de Igapó (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering Nov to Nov
fruiting Apr to May
Resume: Caraipa rodriguesii é uma espécie hermafrodita. A espécie foi registrada com ﬂores em:
novembro (Rodrigues 7312). Foi registrada com frutos em abril (Assunção 836), maio (Castilho 1291).
Ameaças:
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
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(deﬁnidas no Brasil como
barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios
preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas ou em
construção, incluindo 13
barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão de Energia do Brasil
2012-2021 (Brasil,
MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação do referido plano resultou no
alongamento dos
horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a
construção/ estabelecimento
de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil, MME, 2014).
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
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
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(Manaus-Porto Velho). Estradas laterais abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do
estado do
Amazonas, que incluia vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por
grileiros e posseiros
(Fernside e Graça, 2006).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente
devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e
exploração madeireira (Charity et al. 2016).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O crescimento urbano de Manaus foi o maior da região Norte, sendo considerada hoje o 12º
maior centro urbano do
país, e uma metrópole regional, com 1.644.690 habitantes (estimativa IBGE, 2005). Nos últimos dez
anos, Manaus, foi
dentre os municípios mais populosos do Brasil, o que apresentou a maior taxa média geométrica de
crescimento anual
(Nogueira et al., 2007).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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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.
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Castilho 1291).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CALOPHYLLACEAE
Kielmeyera albopunctata Saddi
Risco de extinção: VUB1ab(i,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:06-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 18 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por visga-nariz e vassununga, entre outros, foi coletada em Restinga
associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia e Espírito Santo. Apresenta distribuição
relativamente restrita, EOO=9069 km² e ocorrência exclusiva em ﬁtoﬁsionomia severamente
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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 K.
albopunctata na natureza (Otroski, 2018; (Carvalho, 2008; Sambuichi, 2003). Mesmo legalmente
protegida dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral e considerada comum
em algumas localidades no Espírito Santo, a espécie aparenta ser bem rara na Bahia (Trad Jorge,
com. pess.). Assim, foi considerda Vulnerável (VU) a extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO e
extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e
tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a ﬁm de garantir sua perpetuação
na natureza no futuro.

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Rodriguésia 36(60): 61, ﬁg. 1984
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados populacionais. "É bem rara a ocorrência desta espécie em Porto Seguro, e não sei
se é possível considerar que a espécie ainda ocorra na localidade" (Rafaela Trad com. pess.). Muito
frequente na APA Setiba em Guarapari (Lima 8131). Bastante frequente em Linhares (Saddi 14),
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estado da BAHIA, municípios de Porto Seguro (Jesus 616), Santa Cruz de Cabrália (Eupunino 174);
ESPÍRITO SANTO, municípios de Aracruz (Folli 1071), Conceição da Barra (Giaretta 111), Guarapari
(Pereita 279), Jaguaré (Saddi 19), Linhares (Santos 78), São Mateus (Andrade 36), Vila Velha (Matos
61),
AOO: 68km²
EOO: 9069km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Restinga
Resume: Árvore com até 18 m de altura (Santos et al., 2015) que habita a Mata Atlântica, em Mata de
Restinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Jan to Nov
fruiting Jan to Aug
Ameaças:
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O município de Guarapari com 59060 ha, possui 26% de sua área (15627 ha) convertida em
pastagem; Linhares com 350371 ha, possui 34% de sua área (117270 ha) convertida em pastagem;
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);
Jaguaré com 65975 ha, tem 20% de seu território (12242 ha) desmatados e utilizados para
reﬂorestamento (3345 ha), plantio de milho (985 ha) e pastagem (7915 ha); Aracruz (ES) com 142334
ha tem 28462 ha (20%) de seu território convertidos em pastagem; São Mateus com 233870 ha, tem
20% de seu território (46329 ha), transformados em pastagem; Santa Cruz de Cabrália com 145939
ha tem 18% de seu território (25688 ha) transformados em pastagem; Porto Seguro com 228626 ha
possui 24% de seu território (54866 ha) transformado 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
Detalhes: Vitória (ES) possuía apenas 14% de vegetação nativa em 2010 (SOS Mata Atlântica; INPE,
2011). No município baiano de Porto Seguro 72% da cobertura original de Mata Atlântica encontra-se
desmatado (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: A região de Santa Cruz de Cabrália e Porto Seguro apresentou um crescimento urbano mal
planejado representado pela ocupação desordenada e pela descaracterização da paisagem. Isto ainda
é agravado pelo turismo que causa um aumento demográﬁco sazonal e, consequentemente, de lixo e
esgoto (Carvalho, 2008).

162

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada nas seguintes UCs: Reserva Biológica do Pau-Brasil; Reserva Biológica de
Comboios; APA Setiba; Parque Estadual de Setiba; Reserva Natural da CVRD; Parque Estadual de
Itaúnas; Parque Estadual Paulo César Vinha.
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CALOPHYLLACEAE
Kielmeyera altissima Saddi
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 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ciliar e/ ou de Galeria associada a Mata Atlântica no estado de Minas Gerais,
municípios de Caratinga e Coronel Pacheco. É conhecida por somente quatro coletas, incluindo o
material-tipo, e desde sua última documentação na natureza, em 1968, pouco se avançou em relação
ao estado de conhecimento de K. altissima. 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.

164

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Bradea 4(42): 341. 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: MINAS GERAIS, município de Caratinga (BHCB 38199), Coronel Pacheco (Heringer 2767).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvores atingindo 25 m de altura (Heringer 2767), ocorrendo em ﬂoresta ciliar ou de galeria
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:
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
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2001).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os municípios de Caratinga e Coronel Pacheco (MG), respectivamente, com cerca de
125.877 ha e 13.151 ha contém 50% e 70% de suas áreas convertidas em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
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qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Municípios como Caratinga e Coronel Pacheco (MG)
apresentam cerca de 8,8% e 7,1% da Mata Atlântica original que cobria seus territórios (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Biológica de Caratinga (BHCB 38199).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CALOPHYLLACEAE
Kielmeyera decipiens Saddi
Risco de extinção: CRB1ab(i,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Restinga e Floresta Ombróﬁla associadas a Mata Atlântica no estado de São Paulo,
municípios de Bertioga e Boracéia. Apresenta distribuição restrita, EOO=48 km² e uma situação de
ameaça, além de ocorrência em ecossistemas ﬂorestais severamente fragmentados. 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 paulistas encontram-se fragmentados
como resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando somente
16,3% de remanescentes ﬂorestais originais (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Mesmo ocorrência em
área protegida, em Boracéia 58% da área total já foi convertida para práticas agropecuárias (Lapig,
2018; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Adcionalmente, a espécie foi documentada em área de
acentuado crescimento demográﬁco e intensa especulação imobiliária, representando uma das zonas
mais densamente povoadas do país (CEPF, 2001). Assim, K. decipiens foi considerada Criticamente
em Perigo (CR) de extinção. 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 K. decipiens na
natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Rodriguésia 36(60): 60. 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: SÃO PAULO, município de Bertioga (Gottsberger 11-11279), Boracéia (Kuhlmann 2333).
AOO: 12km²
EOO: 48.53km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores de 4-7 m de altura (Saddi, 1984), 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 Ecosystem/community stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
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silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). Além disso, a espécie ocorre em Bertioga na região metropolitana da Baixada Santista, um dos
15 municípios paulistas considerados estâncias balneárias pelo Estado de São Paulo (São Paulo,
2015).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Boracéia (SP), com cerca de 12.211 ha, contém 58% de sua área convertida
em agricultura (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).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
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uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Município como Boracéia (SP) apresenta cerca de 3% da
Mata Atlântica original que cobria seu território (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 Boracéia (Kuhlmann 2333).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CALOPHYLLACEAE
Kielmeyera elata Saddi
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por cajueiro, foi coletada em Restinga e Floresta Ombróﬁla sobre tabuleiros
costeiros associadas a Mata Atlântica no estado da Bahia. Apresenta distribuição restrita, EOO=2508
km² e quatro situações de ameaça, além de ocorrência em ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais severamente
fragmentadas. Estima-se que restem atualmente cerca de 15% da vegetação original da Mata
Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al., 2009). 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 K. elata na
natureza (Otroski, 2018; Sambuichi, 2003). Adcionalmente, a espécie não possui registros dentro de
Unidades de Conservação, e seus municípios de ocorrência perderam entre 75%-80% de sua
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cobertura ﬂorestal original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Assim, 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. De acordo com Santos et al. (2017) o elevado número de espécies endêmicas de
Kielmeyera na Mata Atlântica e as áreas reduzidas de vegetação primária após uma longa história de
ocupação humana tornam a conservação dessas espécies uma prioridade.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Bradea 4: 28. 1984. Popularmente conhecida por cajueiro (Santos et al., 2015).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie. Porém, várias espécies desse gênero
apresentam constituintes químicos, sendo mais comumente isolados as xantonas e cumarinas
(Gramacho et al., 1999; Scio, 2004). A atividade antifúngica de cumarinas isoladas de Kielmeyera
elata tem sido relatada (Marcondes et al., 2015).

Reference:
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Gramacho, R.D.S., Nagem, T.J., Oliveira, T.T., Queiroz, M.E.L.R., Neves, A.A., Saddi, N., 1999.
Phenylcoumarins from Kielmeyera elata. Phytochemistry 51, 579–581.
Scio, E., 2004. Cumarinas encontradas no gênero Kielmeyera- Família Clusiaceae. Rev. Bras. Farmácia
85, 27–31.
Marcondes, H.C., Oliveira, T.T., Taylor, J.G., Hamoy, M., Leonel Neto, A., Mello, V.J., Nagem, T.J., 2015.
Antifungal activity of coumarin mammeisin isolated from species of the Kielmeyera genre (Family:
Clusiaceae or Guttiferae). J. Chem. 2015, Article ID 241243.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Belmonte (Santos 2979), Porto Seguro (Duarte 6641), Santa Cruz de
Cabrália (Mori 12107), Una (Santos 4581).
AOO: 40km²
EOO: 2508.59km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Restinga
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Resume: Árvores até 15 m de altura, ocorrendo em vegetação de restinga e tabuleiros na Mata
Atlântica (Santos et al., 2015).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). De acordo com Santos et al. (2017) o elevado número de espécies endêmicas de Kielmeyera
na Mata Atlântica e as áreas reduzidas de vegetação primária após uma longa história de ocupação
humana tornam a conservação dessas espécies uma prioridade.
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
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"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos diversiﬁcadas e densas
do que as ﬂorestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura ﬂorestal drasticamente simpliﬁcada, onde espécies
secundárias são beneﬁciadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: As ﬂorestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Monoculturas ﬂorestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da
paisagem, é o principal uso do solo identiﬁcado na Região Extremo Sul da Bahia, decorrente do
estabelecimento de grandes empresas reﬂorestadoras nessa região (Landau, 2003). O município de
Santa Cruz Cabrália (BA), com 145.939 ha, contém 13,8% de sua área convertida em ﬂorestas
plantadas (Lapig, 2018).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: 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
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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: 6. Other chemicals
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

CALOPHYLLACEAE
Kielmeyera marauensis Saddi
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por cambone, foi coletada em Restinga e Floresta Ombróﬁla sobre tabuleiros
costeiros associadas a Mata Atlântica no estado da Bahia. Apresenta distribuição restrita, EOO=3142
km² e ocorrência em ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais severamente fragmentadas. Estima-se que restem
atualmente cerca de 15% da vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018;
Ribeiro et al., 2009). 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 K. marauensis na natureza (Otroski, 2018; Sambuichi, 2003). Adcionalmente,
a espécie não possui registros dentro de Unidades de Conservação, e seus municípios de ocorrência
perderam entre 62%-81% de sua cobertura ﬂorestal original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
2018). Assim, 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. De acordo com Santos et al. (2017) o
elevado número de espécies endêmicas de Kielmeyera na Mata Atlântica e as áreas reduzidas de
vegetação primária após uma longa história de ocupação humana tornam a conservação dessas
espécies uma prioridade.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Kew Bull. 39(4): 737. 1984. Popularmente conhecida por cambone (Santos et al.,
2015).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Ilhéus (Mattos-Silva 5234), Itacaré (Santos 51), Marau (Belém 2043),
Porto Seguro (Eupunino 249), Una (Santos 47), Uruçuca (Santos 58), Valença (Matos 3422).
AOO: 36km²
EOO: 3142.01km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Restinga
Resume: Árvores até 25 m de altura (Santos et al., 2015), ocorrendo em vegetação de restinga e
ﬂoresta ombróﬁla densa da Mata Atlântica (Ostroski et al., 2018; Santos et al., 2015).
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). De acordo com Santos et al. (2017) o elevado número de espécies endêmicas de Kielmeyera
na Mata Atlântica e as áreas reduzidas de vegetação primária após uma longa história de ocupação
humana tornam a conservação dessas espécies uma prioridade.
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
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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). Municípios
como Ilhéus e Uruçuca (BA) apresentam cerca de 19% da Mata Atlântica original que cobria seus
territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CALOPHYLLACEAE
Kielmeyera membranacea Casar.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por pau-mandioca e pequiá-amarelo, foi coletada em Restinga associada a
Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla,
EOO=73675 km², diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas
realizadas recentemente, e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral.
A espécie ocorre de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada, apesar de
não contar com registros na cidade do Rio de Janeiro e em Cabo Frio a bastante tempo,
potencialmente representando extinções locais ocasionadas pelo crescimento urbana. Apesar disso,
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, K. membranacea foi considerada como Menor Preocupação (LC),
demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) e conservação
(buscas especíﬁcas em áreas onde não é documentada a mais de 30 anos) a ﬁm de se ampliar o
conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Novarum Stirpium Brasiliensium Decades 4: 39. 1842. Nomes populares: Paumandioca, Pequiá-amarelo (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De acordo com especialista
botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. É das espécies
incluídas na ﬁlogenia do gênero (considerei pesquisa aqui).; 2 - ocorre em Unidades de Conservação.
R.: Sim. Reserva Natural Vale, Reserva Ecológica de Camburi, ReBio Córrego do Veado, PE Fonte
Grande, PE Paulo César Vinha, Parque Ecológico Municipal do Mico Leão Dourado, Parque Natural
Municipal do Aricanga, Reserva Indígena de Comboios, , PE Itaúnas, Reserva Ecológica de Camburi, PE
Pedra Branca, APA do Pau-Brasil, APA Pedra do Elefante, Reserva Biológica Poço das Antas, Estação
Ecológica Estadual de Paraíso, Área de Proteção Ambiental da Chacrinha, Reserva Ecol. Estadual de
Jacarepiá (essas informações são baseadas em coleções, não coletei em todas essas áreas); 3 apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.:
Não. ; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Não tenho
certeza. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a
frequência dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas
populações. R.: Acredito que o crescimento das cidades seja uma ameaça real, em várias das
localidades mencionadas para a cidade do Rio de Janeiro e para Cabo Frio não é possível encontrar
mais a espécie.; (Fernanda Cabral, com. pess. 03/11/2018).

183

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população. Frequência: Ocasional (Cabral, F. com. press., 2018).
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Espirito Santo (Pereira 460), Rio de Janeiro (Sucre 4366).
AOO: 220km²
EOO: 73675km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Restinga
Resume: Árvore de 12 m de altura (Oliveira 570) que ocorre na Mata Atlântica, 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:
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past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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).
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Área largamente utilizada por atividades agropecuária, destacando o café no Estado do
Espírito Santo e a cana-de-açúcar e pecuária no Rio de Janeiro (Lumbreras et al.,2004; Zoccal et al.
2006). No passado, a monocultura do café constituía a grande riqueza ﬂuminense, inﬂuenciando o
cultivo dos cafezais capixabas na região sul do estado. No entanto, erosão dos solos e a abolição da
escravatura provocaram sua decadência, sendo substituído pelo plantio de cana-de-açúcar,
principalmente na região norte-ﬂuminense. Adicionalmente, o cultivo da cana-de açúcar, foi
responsável pelo desaparecimento quase que completo das formações ﬂorestais (Fundação CIDE,
2001). A cana-de-açúcar, item mais expressivo da produção agrícola no ﬁm do século XX, mantém-se
como principal produto agrícola, com seu cultivo concentrado na região de Campos. Ainda hoje, o
cultivo da cana e a produção do açúcar/álcool se posicionam com destaque na economia. No sul do
Espírito Santo, o café continua sendo a principal atividade agrícola (SEAMA 2018).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Criado em 1985, o monitoramento feito pelo Atlas permite nesta edição quantiﬁcar o
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desmatamento acumulado em
alguns Estados nos últimos 30 anos. O Paraná lidera este ranking, com 456.514 hectares desmatados,
seguido
por Minas Gerais (383.637 ha) e Santa Catarina (283.168 ha). O total consolidado de desmatamento
identiﬁcado
pelo Atlas desde a sua criação, que não incluiu alguns Estados em determinados períodos, chega a
1.887.596
hectares. Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma
redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados
no Brasil.
De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de
desmatamento
tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas
ﬂorestais
encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE,
2018).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Acredito que o crescimento das cidades seja uma ameaça real, em várias das localidades
mencionadas para a cidade do Rio de Janeiro e para Cabo Frio não é possível encontrar mais a
espécie (Cabral, F. com. press., 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Reserva Natural Vale, Reserva Ecológica de Camburi, ReBio Córrego do Veado, PE Fonte Grande, PE
Paulo César Vinha, Parque Ecológico Municipal do Mico Leão Dourado, Parque Natural Municipal do
Aricanga, Reserva Indígena de Comboios, , PE Itaúnas, Reserva Ecológica de Camburi, PE Pedra
Branca, APA do Pau-Brasil, APA Pedra do Elefante, Reserva Biológica Poço das Antas, Estação
Ecológica Estadual de Paraíso, Área de Proteção Ambiental da Chacrinha, Reserva Ecol. Estadual de
Jacarepiá (Cabral, F. com. press., 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CALOPHYLLACEAE
Kielmeyera neglecta Saddi
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por caga-matéria, foi coletada em Restinga e Campos Rupestres associados
a Mata Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe. Apresenta distribuição ampla,
EOO=143394 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; estudos indicam potencial bactericida e antifúngico para
as folhas, porém estes não comprometam sua existência na natureza. A circunscrição desta espécie
foi deﬁnida há pouco tempo, portanto, ainda existe incerteza quanto a real determinação dos
materiais atualmente atribuídos a ela. Assim, K. neglecta foi considerada como Menor Preocupação
(LC), demandando ações de pesquisa (taxonomia, 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: Kew Bulletin 39(4): 735. 1984. Nome popular: Caga-matéria (Flora do Brasil 2020
em construção, 2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira,
frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Pesquisa (ﬁlogenia e revisão do gênero), mas estudos indicam
potencial bactericida e antifúngico para as folhas (só não posso conﬁrmar a identiﬁcação do voucher,
pois não tenho acesso a ele).; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Não. A circunscrição desta
espécie foi deﬁnida há pouco tempo, desta forma, só posso conﬁar nos registros que puder ver as
fotos e para muitos deles não há fotos (durante a avaliação posso ajudar a atualizar a informação); 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.: Ampliação de rodovias (a maior parte dos indivíduos que vi ocorre nas margens de rodovias ou em
propriedades privadas); (Fernanda Cabral, com. pess. 03/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
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Não existem dados sobre a população. Freqüência: Ocasional (Cabral, F. com press., 2018).
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Alagoas (Lyra-Lemos 8206), Bahia (Amorim 1343), Sergipe (Landim 870).
AOO: 276km²
EOO: 143394km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Restinga
Campo Rupestre
Resume: Árvore de 20 m de altura (Mori 13817) que ocorre na Mata Atlântica, na Restinga (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018) e no Campo Rupestre (Harley 27364)
Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
mature individuals
Detalhes: Apesar de abrigar uma parcela considerável da diversidade biológica e do endemismo de
plantas (Grillo et al.,
2005), os fragmentos ﬂorestais situados ao norte do rio São Francisco (entre os estados de Alagoas e
Rio Grande
do Norte), denominado de Centro de Endemismo Pernambuco (Grillo et al., 2005; Tabarelli et al.,
2005a), são
também os mais devastados da Mata Atlântica (Nemésio e Santos-Junior, 2014; Ranta et al., 1998;
Tabarelli et al.,
2005b). Tal situação decorre de um histórico de degradação mais antigo e amplo, iniciado com o ciclo
econômico
de exploração do paubrasil e posteriormente com a substituição das ﬂorestas por plantações de canade-açúcar
(Coimbra Filho e Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al., 2005b). A ﬂoresta remanescente
está hoje
representada por pequenos fragmentos ﬂorestais imersos em uma matriz agrícola e urbana (Ranta et
al., 1998;
Silva e Tabarelli, 2000). Baseado neste cenário, (Silva e Tabarelli, 2000) propuseram que cerca de 1/3
das árvores
estariam ameaçadas de extinção regional. Atualmente, restam menos de 6% da cobertura original do
Centro de
Endemismo Pernambuco e a maior parte da ﬂoresta remanescente está nas áreas pertencentes às
usinas de
açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005).
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme
pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros recursos. Ainda
que restem
exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. A ameaça
de extinção
de algumas espécies ocorre porque existe pressão do extrativismo predatório sobre determinadas
espécies de
valor econômico e também porque existe pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos,
pela
especulação imobiliária, seja pela centenária prática de transformar ﬂoresta em área agrícola
(Simões; Lino, 2003).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Criado em 1985, o monitoramento feito pelo Atlas permite nesta edição quantiﬁcar o
desmatamento acumulado em
alguns Estados nos últimos 30 anos. O Paraná lidera este ranking, com 456.514 hectares desmatados,
seguido
por Minas Gerais (383.637 ha) e Santa Catarina (283.168 ha). O total consolidado de desmatamento
identiﬁcado
pelo Atlas desde a sua criação, que não incluiu alguns Estados em determinados períodos, chega a
1.887.596
hectares. Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma
redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados
no Brasil.
De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de
desmatamento
tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas
ﬂorestais
encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE,
2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Reserva Florestal do Povoado de Aguazinha (Roque 2753), Reserva
Biológica do Mico-leão (Amorim 1343).
Usos:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: leaf
Proveniência: natural
Detalhes:

CALOPHYLLACEAE
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Kielmeyera rizziniana Saddi
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Restinga associada a Mata Atlântica nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
Apresenta distribuição restrita, EOO=2581 km2, AOO=40 km², cinco situações de ameaça e
ocorrência exclusiva em habitat severamente fragmentado. Estima-se que restem atualmente cerca
de 15% da vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). A espécie ocorre
entre os centros urbanos mais populosos do Brasil (CEPF, 2001), principalmente na costa litorânea da
região de Ubatuba, em São Paulo e Paraty/Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, dois grandes pólos
turísticos com crescente processo de urbanização (Lapig, 2018; Borelli, 2006). Apesar da ocorrência
dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral e no território de abrangência do
Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora endêmica ameaçada de extinção do estado do
Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018), sabe-se que as ﬂorestas de planície e Restingas de ambos os
estados encontram-se atualmente ameaçadas pela ocupação humana e expansão imobiliária
altamente especulativa (SEMA/IF-SP, 2008), cada vez mais reduzidas, conﬁnadas e fragmentadas.
Assim, foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere- se declínio contínuo em EOO, AOO e
extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, 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. De acordo com Santos et al. (2017), o
elevado número de espécies endêmicas de Kielmeyera na Mata Atlântica e as áreas reduzidas de
vegetação primária após uma longa história de ocupação humana tornam a conservação dessas
espécies uma prioridade.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Rodriguésia 36(60): 60. 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: RIO DE JANEIRO, município de Angra dos Reis (Barros 288), Itatiaia (Barros 408), Paraty
(Bovini (839), Rio de Janeiro (Saddi 2); SÃO PAULO, município de Ubatuba (Pirani 6353).
AOO: 40km²
EOO: 2581.84km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Restinga
Resume: Árvores de 10 m de altura (Saddi, 1984), ocorrendo em vegetação de restinga na Mata
Atlântica (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: 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 espécie ocorre na costa litorânea da região de Ubatuba em São Paulo e Paraty/Angra dos
Reis no Rio de Janeiro, dois grandes pólos turísticos com crescente processo de urbanização (Borelli,
2006). Na região de Ubatuba, ocupação urbana foi classiﬁcada no Plano de Manejo do Parque
Estadual da Serra do Mar como um vetor de pressão antrópica extrema. O crescente processo de
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adensamento urbano ao longo do vale do Paraíba e do litoral, é um dos principais fatores impactantes
para a biodiversidade encontrada no Parque. Adicionalmente, a implementação da infra-estrutura de
comunicação entre o planalto e o litoral, traduzida nos sistemas viários, redes de transmissão de
energia, oleodutos, gasodutos e torres repetidoras, assim como a ocupação clandestina das encostas,
cria um cenário de fragmentação e perda de habitat. As ﬂorestas de planície encontram-se
atualmente ameaçadas pela ocupação humana e expansão imobiliária (SEMA/IF-SP, 2008).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A atividade agropecuária é um dos principais vetores de pressão que incidem sobre a ﬂora
dos estados cobertos pela Mata Atlântica, por exemplo, o Rio de Janeiro com cerca de 55% do seu
território ocupado por pastagens (Fernandez et al., 2018; Loyola et al., 2018). A ocupação rural
adensada foi classiﬁcada no Parque Estadual da Serra do Mar como um vetor de pressão antrópica
muito alta, ao passo que as pastagens e reﬂorestamento com Pinus e Eucalyptus foram considerados
vetores de pressão alta. Destaca-se a aparente invasão de Pinus spp. em campos montanos do
Núcleo Curucutu, que pode interferir na dinâmica das espécies nativas, levando à descaracterização
da vegetação dos locais onde se estabelecem. Algumas áreas do Núcleo Itutinga-Pilões encontram-se
bastante alteradas em função de plantações de Eucalyptus spp. 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.
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). De acordo com Santos et al. (2017) o elevado número
de espécies endêmicas de Kielmeyera na Mata Atlântica e as áreas reduzidas de vegetação primária
após uma longa história de ocupação humana tornam a conservação dessas espécies uma prioridade.
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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional do Itatiaia (Barros 408), Parque Estadual da Serra do Mar
(Pirani 6353), na Área de Proteção Ambiental de Cairuçu (Duarte 72).
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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CANELLACEAE
Cinnamodendron dinisii Schwacke
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Lucas Moraes
Data:18-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore aromática de até 20 m, endêmica do Brasil (Gonzaga e Lirio, 2018). Conhecida
popularmente como paratudo ou pimenteira, a espécie foi coletada em Floresta Estacional
Semidecidual, Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial), Floresta Ombróﬁla Mista e Floresta Estacional
Decidual associadas a Mata Atlântica em diversos estados das regiões Sudeste e Sul do Brasil. Foi
registrado continuamente desde o Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais e a partir daí, de forma
contínua até o norte do estado do Rio Grande do Sul. Apresenta ampla distribuição em diversas
ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais, EOO=308679 km², grande densidade de coletas, presença em diversas
Unidades de Conservação de diferentes níveis de proteção e esferas administrativas, além de ser
considerada uma árvore frequente. Possui potencial valor econômico e uso medicinal, por seus
compostos e extratos de ampla aplicabilidade na indústria de cosméticos e medicamentos, ainda sem
informações sobre exploração irracional de estoques naturais. Considerando-se o exposto, sua
amplitude geográﬁca e ecológica, além da elevada representatividade em herbários e presença em
áreas protegidas, a espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC) no momento, demandando
ações de pesquisa (tendências populacionais) e conservação a ﬁm de se evitar sua inclusão em
categorias de ameaça no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Pl. Nov. Mineir. 1: 5, tab. 1. 1898. Popularmente conhecida como pau-para-tudo
(SC), pimenteira (PR, SC, SP), paratudo (sudeste), pau-amargo (Gonzaga e Lirio, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie possui propriedades medicinais e a presença de óleos essenciais com acentuado
odor aromático produzido por compostos voláteis é uma importante opção para a indústria de
cosmético e perfumaria (Torres et al., 2010). Além disso, a espécie apresenta óleo essencial com
ação tóxica com potencial para a futura aplicação em atividades de promoção da saúde ou
relacionadas com alimentos (Andrade et al., 2018).
Reference:
Andrade, M.A., Cardoso, M. das G., Preté, P.S.C., Soares, M.J., de Azeredo, C.M.O., Trento, M.V.C.,
Braga, M.A., Marcussi, S., 2018. Toxicological aspects of the essential oil from Cinnamodendron dinisii.
Chem. Biodivers. 15, e1800066
Torres, E., Wisniewski, A., Simionatto, E.L., 2010. Composição química dos componentes voláteis de
Capsicodendron dinisii Schwancke (Canellaceae). Quim. Nova 33, 130–132.
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População:
Em Santa Catarina, no componente arbóreo/arbustivo da Floresta Estacional Decidual foram
amostrados 29 indivíduos e na regeneração natural 4 indivíduos (Vibrans et al., 2012), no
componente arbóreo/arbustivo da Floresta Ombróﬁla Densa foram amostrados 16 indivíduos e na
regeneração natural 1.5 ind./ha (Vibrans et al., 2013a) e no componente arbóreo/arbustivo da
Floresta Ombróﬁla Mista foram amostrados 478 indivíduos e na regeneração natural 35 indivíduos
(Vibrans et al., 2013b). Foi considerada uma espécie com população abundante no estado de Santa
Catarina (Gasper et al., 2018).
Reference:
Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2012. Inventário Florístico Florestal
de Santa Catarina, vol. II, Floresta Estacional Decidual. Edifurb, Blumenau, 336 p.
Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013a. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. IV, Floresta Ombróﬁla Densa. Edifurb, Blumenau, 576 p.
Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013b. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. III, Floresta Ombróﬁla Mista. Edifurb, Blumenau, 440 p.
Gasper, A.L. de, Oliveira, L.Z., Lingner, D.V., Vibrans, A.C. (Orgs.), 2018. Inventário Florístico Florestal
de Santa Catarina, vol. VII, Espécies arbóreas raras de Santa Catarina. Edifurb, Blumenau, 256 p.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Gonzaga e Lirio, 2018), com ocorrência nos estados: MINAS
GERAIS, municípios Barroso (Assis 601), Lagoa Dourada (Sobral 1561), Ritápolis (Sobral 13412), Santa
Rita do Ibitipoca (Schwacke 12372), Santana de Garambéu (Paula-Souza 4479); PARANÁ, municípios
Antonina (Hatschbach 30273), Balsa Nova (Hatschbach 18096), Campo Grande do Sul (Hatschbach
14606), Carambeí (Engels 1613), Cerro Azul (Hatschbach 32621), Clevelândia (Hatschbach 30794),
Colombo (Rotta 78), Coronel Domingos Soares (Motta 4098), Curitiba (Dombrowski 383), Guarapuava
(Hatschbach 7338), Guaratuba (Engels 1522), Inácio Martins (Hatschbach 30293), Irati (Prado s.n.),
Jaguariaiva (Hatschbach 44369), Mandirituba (Dunaiski Jr. 140), Manoel Ribas (Hatschbach 32838),
Ortigueira (Francisco s.n.), Palmas (Hatschbach 30750), Piraí do Sul (Tsuji 2128), Piraquara
(Hatschbach 35536), Pitanga (Bianek 323), Ponta Grossa (Dusén 10306), Quatro Barras (Kummrow
1574), Quitandinha (Hatschbach 9355), São João do Triunfo (Solon s.n.), São José dos Pinhais (Silva
3775), São Mateus do Sul (Wasum 3923), Tamandaré (Dusén 10330), Turvo (Caxambu 2857); RIO DE
JANEIRO, municípios Paraty (Martinelli 13472), Rio de Janeiro (Silva s.n.); RIO GRANDE DO SUL,
municípios Áurea (Butzke 11543), Bom Jesus (Wasum 2342), Erechim (Butzke 11521), Getúlio Vargas
(Scariot s.n.), Vacaria (Rambo 51554); SANTA CATARINA, municípios Abelardo Luz (Smith 12847),
Água Doce (Smith 13594), Anita Garibaldi (Verdi 1369), Bela Vista do Toldo (Verdi 5440), Benedito
Novo (Caetano s.n.), Caçador (Reitz 11714), Campo Belo do Sul (Bosio 124), Campos Novos (Reitz
16166), Canoinhas (Reitz 13595), Capão Alto (Verdi 545), Curitibanos (Smith 8295), Guaramirim (Uller
280), Ibiam (Dreveck 205), Itaiópolis (Verdi 50), Lages (Rambo 49651), Lebon Régis (Reitz 11934),
Mafra (Godoy 53), Ponte Alta (Landrum 2694), Rio dos Cedros (Verdi 5846), Vargem Bonita (Liebsch
1322), Videira (Bresolin 1250); SÃO PAULO, municípios Apiaí (Torezan 609), Biritiba-Mirim (Custodio
Filho 1710), Iguape (Anunciação 82), Iporanga (Barreto 1912), Itanhaém (Farah 2309), Praia Grande
(Monteiro 189), Salesópolis (Kuhlmann 3089), São Miguel Arcanjo (Moraes 422), São Paulo (Hoehne
s.n.), Sete Barras (Galetti 527).
AOO: 448km²
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EOO: 308679.18km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla Densa
Floresta Ombróﬁla Mista
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ombróﬁla Mista
Floresta Estacional Decidual
Resume: Árvore aromática terrícola de 5-20 m, preferencialmente helióﬁta ou de luz difusa e mais
raramente escióﬁta que habita a Mata Atlântica (Reitz, 1988).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Jul to Oct
fruiting Nov to Fev
Sindrome de dispersão:ornitochory
Informações sobre o dispersor: Sementes amplamente disseminadas pela avifauna (Embrapa
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Florestas, 2011; Lorenzi, 2009).
Resume: A formação de botões ﬂorais ocorre a partir de junho, em seguida a ﬂoração ocorre de
agosto a outubro e a frutiﬁcação de novembro a fevereiro. Os frutos vermelhos são procurados pela
avifauna (Embrapa Florestas, 2011)
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: A expansão urbana é um dos usos do solo responsável pela conversão e redução das
ﬂorestas, especialmente da Floresta Ombróﬁla Densa, em Santa Catarina (Vibrans et al., 2013a). A
expansão longitudinal urbana também é uma atividade responsável por alterar o uso do solo na
região metropolitana de Curitiba, a qual incluí vários outros municípios (Pilotto, 2010). Os centros
urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de silvicultura encontram-se na
área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund, 2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: A agricultura, pecuária e silvicultura são os principais usos do solo responsáveis pela
conversão e alteração das ﬂorestas em Santa Catarina (Sevegnani et al., 2012, 2009, Vibrans et al.,
2013b, 2013a, 2012, 2011). Dentre os fatores de perturbação constatados no entorno dos
remanescentes de Floresta Estacional Decidual a agricultura esteve presente em 66%, a pecuária em
47% e as plantações ﬂorestais (Pinus e Eucalyptus) em 32% dos remanescentes, sendo que o pastejo
pelo gado foi constatado no interior de 36% dos remanescentes amostrados (Vibrans et al., 2012). Na
Floresta Ombróﬁla Mista a pecuária foi constatada no entorno de 60% dos remanescentes
amostrados, as plantações ﬂorestais (Pinus e Eucalyptus) em 47,5% e a agricultura em 35%, sendo
que o pastejo foi registrado no interior de 65% dos remanescentes amostrados (Vibrans et al.,
2013b). Na Floresta Ombróﬁla Densa o gado esteve presente em 16,8% dos remanescentes
amostrados e as plantações ﬂorestais (Pinus e Eucalyptus) foram constatadas no entorno de 50% dos
remanescentes (Vibrans et al., 2013a). Situação semelhante é constatada na Floresta Ombróﬁla Mista
no estado do Paraná, cujas ameaças são a extração seletiva de madeira, agricultura, pecuária e
plantações ﬂorestais com espécies exóticas (Castella e Britez, 2004, Eisfeld et al., 2015). A
microrregião de Registro registra 63% da produção de banana estadual, e outros 9% da produção
estadual estão na região vizinha, a Baixada Santista (Moraes, 2007).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: A exploração seletiva histórica ou atual de madeireira têm sido constatada nos
remanescentes ﬂorestais de Santa Catarina (Sevegnani et al., 2012, 2009, Vibrans et al., 2013b,
2013a, 2012a, 2011). Outro fator de degradação que merece destaque é a pratica de bosqueamento
ou roçada do sub-bosque, realizada pelos proprietários para facilitar o acesso do gado no interior da
ﬂoresta, porém subtraindo os indivíduos jovens (Sevegnani et al., 2012, 2009, Vibrans et al., 2013b,
2013a, 2012a, 2011). A roçada do sub-bosque é uma atividade comum na Floresta Ombróﬁla Mista,
principal região de ocorrência da espécie (Sevegnani et al., 2012, Vibrans et al., 2013b, 2011). Cabe
ainda ressaltar que muitos proprietários tem o hábito de roçar ou eliminar de suas propriedades os
indivíduos de espécies consideradas ameaçadas de extinção ou que possam apresentar algum
impedimento para a liberação de seus pedidos de supressão vegetal junto aos órgão competentes
(Gasper et al., 2011). A cobertura das Florestas estacional Decidual, Ombróﬁlas Densa e Mista em
Santa Catarina foram estimadas em 16,1%, 40,5% e 24,4%, respectivamente (Vibrans et al., 2013c,
2012b). Situação semelhante é constatada na Floresta Ombróﬁla Mista no estado do Paraná, cujas
ameaças são a extração seletiva de madeira, agricultura, pecuária e plantações ﬂorestais com
espécies exóticas (Castella e Britez, 2004, Eisfeld et al., 2015). Dados publicados recentemente (SOS
Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente
coberta com Mata Atlântica e ecossitemas associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de
12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos
últimos anos, ainda está em andamento áreas ﬂorestais e sua qualidade estão em declínio contínuo
há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2016).
Ameaça: 7 Natural system modiﬁcations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: Os empreendimentos hidroenergéticos, incluindo os aproveitamentos, pequenas centrais e
usinas hidroenergéticas, têm causado a perda de habitat devido a supressão total da vegetação para
a implantação do lago de barramento. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul destacam-se os
inúmeros empreendimentos hidroenergéticos implantados ao longo dos rios Pelotas e Uruguai ou
seus aﬂuentes (Engera, 2013; Prochnow, 2005, RTK Engenharia, 2016). Nos últimos anos, a
implantação de parques eólicos vêm crescendo na região Sul (Marcio Verdi, com. pess.) embora seja
considerada uma atividade de menor impacto (Barcella e Brambilla, 2012), em alguns casos provoca

204

a supressão total da vegetação local. Na região serrana, mais precisamente no Planalto Sul
Catarinense, práticas como a retirada da Floresta Ombróﬁla Mista para a introdução de espécies
exóticas, principalmente o Pinus sp, bem como a queima do campo nativo como prática tradicional de
manejo para a pecuária extensiva, estão em franco crescimento (Baretta et al., 2005).
Ameaça: 8 Invasive & other problematic species, genes & diseases
Incidência: 2 Species stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: A introdução do monocultivo de Pinus e Eucalyptus para a produção de madeira tem
contribuído para o processo de invasão dessas espécies exóticas (Falleiros et al., 2011; TomazelloFilho et al., 2017). Outra espécie exótica invasora é Hovenia dulcis (Lazzarin et al., 2015; Vibrans et
al., 2012). No Brasil, o maior número de registros para Hovenia dulcis está na Região Sul
(Buttenbender e Almerão, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Nacional Guaricana (Silva, 3775).
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Jardim Botânico Municipal de Curitiba (Lohmann, 727), Parque Municipal da
Barreirinha (Dziewa, 100), Parque Municipal das Araucárias (Cordeiro, 21), Parque Natural Municipal
Longines Malinowski (Tomazin, s.n.), Área de Proteção Ambiental de Cairuçú (Martinelli, 13472), Área
de Proteção Ambiental de Grumari (Silva, s.n), Parque Estadual Carlos Botelho (Moraes, 425), Parque
do Estado de São Paulo (Hoehne, s.n.), Estação Biológica de Boracéia (Kuhlmann, 3089), Parque
Estadual da Serra do Mar (Farah, 2309) e Estação Ecológica Juréia-Itatins (Anunciação, 82).
Usos:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 16. Other
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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CANELLACEAE
Cinnamodendron occhionianum F.Barros & J.Salazar
Risco de extinção: CRB2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marta Moraes; Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz
Vanegas León
Data:27-07-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m de altura, endêmica do Brasil e de ocorrência exclusiva em
Florestas Ombróﬁlas Densas no estado de São Paulo (de Barros e Salazar, 2009). A espécie foi
descrita em 2009 e tem sido documentada frequentemente dentro dos limites do Parque Estadual da
Ilha do Cardoso, além de uma localidade na cidade de São Paulo, onde foi registrada há cerca de 20
anos (S.A.P.Godoy, 428). A ocupação humana no parque é caracterizada pela presença de
comunidades caiçara (pescador-lavrador), existindo seis povoamentos característicos, além de alguns
sítios isolados na ilha e vários outros no entorno. Uma comunidade da etnia guarani-mbya
estabeleceu-se no Parque em 1992 (Plano de Manejo, s/ data). Suspeita-se a extinção local (município
de São Paulo), frente ao intenso processo de degradação ambiental veriﬁcado, pois a localidade é a
maior área urbana do país desde meados dos anos 1960 (Prefeitura de São Paulo, 2018). Além disso,
pressões oriundas da ocupação tradicional da área da Ilha do Cardoso, como a procura da casca
dessa espécie para aromatizar e colorir cachaça. Apresenta AOO=8 km² e uma situação de ameaça.
Infere-se declínio contínuo de AOO e extensão/qualidade do habitat. Sugere-se ações de pesquisa
(distribuição, população) e conservação (legislação especíﬁca, educação ambiental) a ﬁm de
resguardar os estoques desta árvore da Mata Atlântica brasileira.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Cinnamodendron occhionianum F.Barros & J.Salazar é uma espécie nativa e endêmica do
estado de São Paulo. A espécie foi descrita em 2009 na revista Novon 19(1): 11–13. O material tipo é
Barros, et al. 3080 e encontra-se depositado no herbário SP (holótipo), BH, MO (Isótipos) (de Barros e
Salazar, 2009). O nome vulgar da espécie é paratudo (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

População:
Não existem estudos das populações.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Cinnamodendron occhionianum é uma espécie endêmica do São Paulo (de Barros e Salazar,
2009), ocorre nos municípios de Cananéia (Barros 2016) e São Paulo (Godoy 428).
AOO: 8km²
EOO: 0km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Cinnamodendron occhionianum é uma árvore de até 20 metros de altura, terrestre, perene
que ocorre na Mata Atlântica na ﬂoresta Ombróﬁla (Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering Aug to Nov
fruiting Aug to Nov
Resume: Inﬂorescências em fascículos pauciﬂoros, 1-4 ﬂores. A espécie ﬂoresce e produz frutos de
agosto até novembro (de Barros e Salazar, 2009).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: low
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
Detalhes: O Parque Estadual Ilha do Cardoso foi criado pelo Decreto Estadual No 40.319/62. A
ocupação humana no parque é caracterizada pela presença do caiçara (pescador-lavrador), existindo
6 (seis) povoamentos característicos, além de alguns sítios isolados na ilha e vários outros no
entorno. O turismo e a especulação imobiliária passaram a exercer pressão sobre
as terras das comunidades caiçaras, localizadas em lugares de grande beleza cênica
e potencial turístico. Muitos caiçaras foram expulsos ﬁsicamente de suas terras. (Plano de Manejo
PEIC, sem data).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie Cinnamodendron occhionianum ocorre no Parque Estadual da Ilha do Cardoso (Barros
2016). O Parque foi criado pelo Decreto Estadual No 40.319/62; e conta com plano de manejo (Plano
de Manejo PEIC, sem data).
Usos:
Uso: 1. Food - human
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

Referências Bibliográﬁcas
Gonzaga, D.R.; Lirio, E.J. Canellaceae in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro.Disponível em: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB111724>. Acesso
em: 22 Ago. 2018
Plano de Manejo - Fase 2, Parque estadual Ilha do Cardoso, sem data. Governo do estado de
São
Paulo.
http://www.geograﬁa.ﬄch.usp.br/graduacao/apoio/Apoio/Apoio_Sueli/2s_2015/Biogeograﬁa/Plan
o_de_Manejo_PEIC.pdf. (acesso em: 9 de Julho de 2018).
de Barros, F., Salazar, J., 2009. Cinnamodendron occhionianum, a New Species of Canellaceae
from Brazil. Novon, 11-14.
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CANNABACEAE
Celtis orthacanthos Planch.
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:27-07-2018
Justiﬁcativa: Espécie arbórea de até 20 m, endêmica do Brasil; foi registrada em Floresta Ciliar
(Mata de Galeria), Floresta Ombróﬁla e Restingas nos estados da Bahia (localidade desconhecida),
Minas Gerais (Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala, no município de
Caratinga) e Rio de Janeiro (município do Rio de Janeiro na Floresta da Tijuca e no Maciço do
Mendanha) (Berg e Dahlberg, 2001; Reﬂora - Herbário Virtual, 2018; Machado e Silva, 2018). A
espécie possui baixa frequência de coleta desde sua descrição, em 1848, e desde então não mais foi
documentada no estado da Bahia. Seus registros indicam ocorrência dentro dos limites de três
Unidades de Conservação, na Reserva Particular do Patrimônio Natural Miguel Abdala (antiga Estação
Biológica de Caratinga), Parque Nacional da Tijuca (matas do Sumaré) e Parque Estadual do
Mendanha (Serra de Gericinó). As principais ameaças são desmatamento histórico e atual na Mata
Atlântica, agropecuária extensiva e fogo em Caratinga, na Reserva Particular do Patrimônio Natural
Feliciano Miguel Abdala e arredores, e expansão urbana e desmatamento histórico nos maciços da
Tijuca e do Mendanha (SOS Mata Atlântica, 2018; Nascimento e Nascimento, 2015; Scarano et al.,
2015; Fernadez, 2009; Freire et al. 2009). Apresenta distribuição restrita EOO=5630 km²; AOO=16
km² e sujeita a duas situações de ameaça. Estima-se o declínio contínuo de EOO, AOO, extensão e
qualidade de habitat e número de subpopulações, uma vez passados mais de 130 anos desde a
documentação deste táxon na Bahia e em algumas áreas do Rio de Janeiro. Estados brasileiros bem
amostrados do ponto de vista botânico (BFG, 2015). Assim, demanda-se ações de pesquisa que
promovam o levantamento de dados espaciais e populacionais da espécie e subsidiem uma
reavaliação de risco de extinção, podendo levá-la inclusive a uma categoria de ameaça mais
restritiva.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Celtis orthacanthos Planch. é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 1848 na revista Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 3 10: 309. O material tipo é
Salzmann, s.n., foi coletado na Bahia e encontra-se depositado no herbário K, (Holótipo). (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem estudos das populações.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Celtis orthacanthos é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre na BAHIA (Localidade
desconhecida, porém é a localidade do material tipo, Salzmann s.n.); MINAS GERAIS: Caratinga (Strier
836); RIO DE JANEIRO: município de Magé (Riedel s.n.), Rio de Janeiro (Pessoal do Horto Florestal,
55420) (Berg, 2001).
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AOO: 16km²
EOO: 5630km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Celtis orthacanthos é uma árvore de até 30 metros de altura, terrestre, perenifolia que
ocorre na Mata Atlântica na ﬂoresta ciliar ou de Galeria, na ﬂoresta ombróﬁla pluvial e na restinga
(Berg, 2001; Flora do Brasil 2020, em construção).
Reprodução:
Sistema Sexual: andromonoecious
Fenologia:
fruiting Jan to Jan
fruiting Mar to Mar
Sindrome de dispersão:zoochory
Informações sobre o dispersor: Celtis orthacanthos, é uma espécie dispersada por animais (Santos,
2007)
Resume: Celtis orthacanthos é uma planta com inﬂorescências ramiﬁcadas e ﬂores bissexuais ou
estaminadas (Berg, 2001). A espécie produz frutos em Janeiro e Março.
Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Atividades antrópicas como fogo, agricultura e pecuária tem alterado substancialmente os
ecossistemas de Caratinga, MG. Segundo SOS Mata Atlântica (2009), o município possui somente 9%
do remanescentes ﬂorestais totais. A RPPN Feliciano Miguel Abdala (Estação Biológica de Caratinga),
compreende 880 ha de remanescentes da Mata Atlântica da região, tendo a maior parte sob variadas
formas de exploração, desde o corte seletivo até a derrubada total para o estabelecimento de
pastagem. Segundo moradores da região, algumas áreas hoje cobertas por ﬂorestas foram cafezais
há mais de 40 anos atrás e parte da mata sofreu um último grande incêndio há cerca de 30-40 anos
(Silva, 1993).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: A Floresta Atlântica no Maciço da Tijuca, RJ, local onde se tem registro da espécie, é uma
ﬂoresta urbana que possui um histórico de forte pressão causada pela metrópole circundante,
induzindo alterações e intensiﬁcação de uso e ocupação de terras, potencializando a ocorrência de
deslizamentos nas encostas durante os eventos extremos de chuvas (Coelho Netto, 2005). Além
disso, o Parque Nacional da Tijuca sofre com índice muito grande de visitação, onde as trilhas são
utilizadas até mesmo para a prática de "mountain bike". Invasões são constantes e a área é sujeita a
incêndios pela soltura de balões (Biodiversitas, 2005); especulação imobiliária, pressão antrópica
causada pelas favelas nas áreas do entorno e o extrativismo de espécies nativas ornamentais; A
invasão biológica, especialmente de espécies como jaca (Artocarpus heterophyllus) e café (Coﬀea
arabica), é uma ameaça para a Floresta da Tijuca (Dean, 1996)
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Recentemente a área do Parque Municipal da Serra do Mendanha, atualmente parcialmente
sobreposta pelo Parque Estadual do mendanha, onde a espécie é encontrada, foi transformada em
área de relevante interesse social, possibilitando a expansão das chácaras e sítios na região (Fraga,
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2012b). A implantação da fábrica da Companhia Progresso Industrial do Brasil, em 1893, também
marca a história da área. A necessidade de captação d'água levou a fábrica a construir um
reservatório na Serra do Mendanha, acompanhado de um aqueduto. A urbanização torna-se, então,
responsável pelo aumento da pressão antrópica sobre os já degradados ecossistemas locais que,
desde os ciclos agrícolas do Brasil colonial, vinham sofrendo suas conseqüências negativas
(http://www.institutoiguacu.com.br/Parques/mendanha.htm).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie possui registros na RPPN Miguel Abdala (antiga Estação Biológica de Caratinga) (Strier 836),
Parque Nacional da Tijuca (matas do Sumaré) (Pessoal do Horto Florestal, 55420).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

Referências Bibliográﬁcas
BFG (The Brazil Flora Group), 2015. Growing knowledge: an overview of Seed Plant diversity in
Brazil. Rodriguésia 66(4):1085–1113. Doi: 10.1590/2175-7860201566411.
Berg, C.C., Dahlberg, S.V., 2001. A revision of Celtis subg. Mertensia (Ulmaceae). Brittonia,
53(1), 66-81.
Fernandez, A., 2009. A construção social do Parque Estadual da Pedra Branca: de Castelo das
Águas ao Parque de Carbono., in: Mendes, C.P. do A., Bandeira, F.C. da S. (Eds.), I Encontro
Cientíﬁco Do Parque Estadual Da Pedra Branca - Ciência Para Gestão Ou Gestão Para a Ciência?
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, Rio de Janeiro, pp. 12–16.
Freire, J.M., Oliveira, R.R. de, Rosendo, E., Braga, J.M.A., 2009. Árvores do Parque Estadual da
Pedra Branca: ﬂorística e estrutura, in: Mendes, C.P. do A., Bandeira, F.C. da S. (Eds.), I Encontro
Cientíﬁco Do Parque Estadual Da Pedra Branca - Ciência Para Gestão Ou Gestão Para a Ciência?
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, Rio de Janeiro, pp. 44–46.
Fundação SOS Mata Atlântica, 2018 . Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica Período
2016-2017.
https://www.sosma.org.br/link/Atlas_Mata_Atlantica_2016-2017_relatorio_tecnico_2018_ﬁnal.pdf
. (acesso em 20 de julho de 2018)
Machado, A.F.P., Silva, M.F.O., 2018. Cannabaceae in Flora do Brasil 2020 em construção.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. http://www.reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB21362
(acesso em 20 de Julho 2018)
Nascimento Junior, J.L., Nascimento, P.M.P., 2015. Ecoturismo, natureza e história. O caso do
Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha, RJ. Anais do II Encontro Fluminense de Uso
Público em Unidades de Conservação ([Online).www.rjusopublico.uﬀ.br/, Data de (acesso em:
20 Julho de 2018).
Reﬂora - Herbário Virtual, 2018. http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/herbarioVirtual/. (acesso em 13
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Julho 2018).
Scarano, F. R., Ceotto, P., 2015. Brazilian Atlantic forest: impact, vulnerability, and adaptation to
climate change. Biodiversity and Conservation 24: 2319-2331. Doi: 10.1007/ s10531-015-0972y.
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CARYOCARACEAE
Caryocar cuneatum Wittm.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Sérgio Braga Neto; Patricia da Rosa
Data:04-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por piquizeiro, foi coletada em Cerrado lato sensu nos estados da Bahia,
Goiás, Maranhão, Paraíba, Piauí e Tocantins. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=779716 km² e
ocorrência dentro dos limites de Unidades de Conservação, com signiﬁcativos remanescentes de
vegetação nativa, além de signiﬁcativa frequência em herbários. Aparentemente, a espécie encontrase livre de ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos que afetem sua perpetuação
(Guimarães, 2017; Ascari et al., 2013), apesar das 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.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Wittmack, L., Flora Brasiliensis, 12(1): 352, 1886. Popularmente conhecida por
piquizeiro na região Nordeste (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: As sementes de algumas espécies do gênero Caryocar têm sido amplamente usadas como
fonte de óleo com valor nutricional e cosmético (Ascari et al., 2013).
Reference:
Ascari, J., Takahashi, J.A., Boaventura, M.A.D., 2013. The phytochemistry and biological aspects of
Caryocaraceae family. Rev Bras Pl Med 15, 293–308.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
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estado: GOIÁS, município de Alvorada do Norte (Anderson 3076), Guarani de Goiás (Pereira 3219),
São Domingos (Pereira 2851); MARANHÃO, município de Anapurus (Pereira 2532), Barreirinhas
(Gottsberger 211-81182), Carolina (Pereira 233), Caxias (Guedes 24183), Codo (Daly D274), Estreito
(Pires 16131), Grajaú (Gottsberger 115-28782), Loreto (Eiten 4216), Montes Altos (Maciel 834),
Riachão (Eiten 5488), São Felix de Balsas (Eiten 5391); PARAÍBA, município de Areia (Vasconcellos
428), Piripiri (Guedes 19654); PIAUÍ, município de Guadalupe (Ramalho 282), Sete Cidades (Barroso
109); TOCANTINS, município de Aguiarnópolis (Amaral-Santos 2608), Babaculandia (Pereira 270),
Filadélﬁa (Prance 58515), Mateiros (Rezende 995), Palmeiras do Tocantins (Maguire 56084),
Palmeirópolis (Pereira-Silva 11950), Parana (Anderson 3472).
AOO: 120km²
EOO: 778909.54km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade:
Longevidade: perennial
Fenologia: semideciduifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2 Savanna
2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Fitoﬁsionomias:
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvores com cerca de 10 m de altura (Pereira 2851), ocorrendo no domínio do Cerrado (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
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Fenologia:
ﬂowering Jul to Oct
fruiting Jul to Aug
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor nos meses de: julho (Pereira 2851), agosto (Anderson 3076),
setembro (Pereira 3219), outubro (Guedes 24183); e em frutos nos meses de: julho (Pereira-Silva
11950), agosto (Pereira 270).
Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes:
O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à pecuária
extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos (Rachid et
al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos
governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de
assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et
al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al., 1997), a ﬁm de suprir a crescente
demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Essa região é
responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em particular a
soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado brasileiro
sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de
10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o
celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm
sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et
al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et al., 2009;
Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-de-açúcar
no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et
al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do
mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás
e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
ﬂoresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da década de 1920, com a
indústria de café em plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo federal, a atividade
pecuária iniciou o processo de ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira,
2002; Sano et al., 2008). Desde então, a pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se
como uma das principais atividades econômicas no país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais
subsídios governamentais, tais como, a criação do Conselho para o Desenvolvimento da Pecuária
(Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneﬁciou-se de gramíneas nativas (Silva et al., 2015) e
posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas exóticas para melhoramento das
pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al., 1997), sendo a região
responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida no Brasil (Pereira et al., 2012). As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade
pecuária historicamente está associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o
gado (Kolbek e Alves, 2008; Silva et al., 2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornam-se
grandes incêndios (Verdi et al., 2015).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A perda e a alteração de habitat no Cerrado também está vinculada a atividade de
mineração desenvolvida em vários estados de sua ocorrência (Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi
and Carmo, 2008). Na região do Cerrado há dois principais centro de exploração mineral, sendo um
deles situado em Goiás onde destaca-se o município de Niquelândia (Fernandes et al., 2011) e o outro
em Minas Gerais, cuja a região do quadrilátero ferrífero e Espinhaço Meridional concentram a maior
parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008).
Nas últimas quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de hectares de cangas, pelo
menos 40% da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46 minas de
extração de minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012). Tal atividade tem provocados danos ambientais
imensuráveis, dentre eles, o maior desastre ambiental após o rompimento de uma das barragens de
rejeitos minerais (Escobar, 2015; Neves et al., 2016).
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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: 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; V.R. Pivello et al., 1999; Vânia Regina Pivello et al., 1999).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional Boqueirão (Barroso 109).
Usos:
Uso: 1. Food - human
Recurso: seed
Proveniência: natural
Detalhes:
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CELASTRACEAE
Goniodiscus elaeospermus Kuhlm.
Risco de extinção: NT
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León; Lucas Moraes
Data:27-07-2018
Justiﬁcativa: Conhecida popularmente por andirobinha e mapiá, é uma árvore terrestre de até 20 m,
endêmica do Brasil (Kuhlmann, 1933; Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Muito apreciada
pelo óleo de suas sementes, cuja comercialização constitui pequeno negócio local (Kuhlmann, 1933),
parece ocorrer exclusivamente em Florestas de Várzea no estado do Amazonas (Flora do Brasil 2020
em construção, 2018), nos municípios de Borba, Careiro e Maués. Os municípios em que G.
elaeospermus foi registrada ainda resguardam cerca de 94%, 75% e 91% da totalidade de seus
territórios recobertos por vegetação nativa, respectivamente (Lapig, 2018); além disso, a região
compreendida pelos três municípios abrigam uma ampla rede de áreas protegidas e Unidades de
Conservação de distintas categorias e esferas administrativas, incluindo Terras Indígenas ainda pouco
investigadas do ponto de vista botânico (Hopkins, 2007; ter Steege et al., 2013; BFG, 2015).
Entretanto, a espécie apresenta distribuição restrita (EOO=9443 km²; AOO=16 km²) e ocorrência
exclusiva em Florestas de Várzea, que representam um dos ecossistemas ﬂorestais associados a
Amazônia mais ameaçados por atividades antrópicas, difícil de mensurar pela pequena, mas
progressiva, escala de incidência (Queiroz, 2013).Recomenda-se pesquisa especíﬁca a ﬁm de se
investigar detalhadamente a amplitude de distribuição desta espécie, além de dados populacionais e
estudos de potenciais impactos da utilização das sementes para ﬁns comerciais, principalmente
relacionados a distribuição da diversidade genética e as consequências desta prática para a
conservação do táxon em seu habitat. É necessário incluir a espécie em planos de manejo das áreas
protegidas em que ocorre a ﬁm de se evitar sua inclusão em categorias de ameaça mais restritivas
em futuro próximo.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Goniodiscus elaeospermus Kuhlm. é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 1933 na revista Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 6: 109. O material tipo é
Ducke, A., 20115, coletado no município de Maués (Amazonas) e encontra-se depositado no herbário
RB (Kuhlmann, 1933). A espécie é conhecida pelos nomes vernáculos Andirobinha e Mapiá (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: As sementes de Andirobinha são muito apreciadas pela elevada porcentagem de óleo,
constituindo um pequeno comercio local (Kuhlmann, 1933).
Reference:
Kuhlmann, 1933. Novo gênero Celastraceas da Flora Amazonica. Arquivos do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro. 6:109-112.
População:
Não têm sido feitos estudos das populações da espécie
Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie ocorre no estado do Amazonas, nos municípios Borba (Rodrigues, W.A., 1681),
Careiro (Monteiro, O.P., 76-981) e Maués (Ducke, A., 20115).
AOO: 16km²
EOO: 9443km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Várzea
Resume: Goniodiscus elaeospermus é uma árvore de até 20 metros da altura, terrestre, perene que
ocorre nas ﬂorestas de Várzea na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering Jul to Jul
ﬂowering Oct to Oct
fruiting Apr to Apr
fruiting Jun to Jul
Resume: Inﬂorescência cimosa, ﬂores hermafroditas actinomorfas (Kuhlmann, 1933). A espécie tem
sido coletada com ﬂores nos meses de Julho e Outubro e com frutos em Abril, Junho e Julho
Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: low
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Reversibilidade:
Período:
present
future
Detalhes: O município de Maués conta ainda com cerca de 91% de seu território recoberto por
vegetação nativa (Lapig, 2018), legalmente protegida através de unidades de conservação de
distintas categorias e esferas administrativas, como a Floresta Nacional (FLONA) do Pau-Rosa, FLONA
de Urapadi, FLONA do Amana, partes da FLONA do Jutuarana e a Estação Ecológica (ESEC) de Maués,
apesar da incidência cada ano maior de vetores de stress severos, como desmatamento, ampliação
de pastagens e produção agrícola de variadas escalas (Lapig, 2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Detalhes: O município de Careiro conta ainda com cerca de 75% de sua área territorial total recoberta
por vegetação nativa (LAPIG, 2018); mesmo diante desse cenário, o desmatamento (cerca de 1000 ha
entre 2012 e 2016), a produção de milho e leite constituem vetores de stress a vegetação nativa do
município (Lapig, 2018)
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: low
Reversibilidade:
Detalhes: O município de Borba ainda resguarda cerca de 94% de seu território recoberto por
vegetação nativa, além de extensa rede de áreas protegidas por diversas Unidades de Conservação
de distintas categorias; apesar desse cenário, o município acumula quase 1000 ha de desmatamento
entre 2012 e 2016, além de produção de carvão, milho e áreas de pastagem em expansão (Lapig,
2018).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
mature individuals
Detalhes: Em geral, a maior parte dessas ameaças “imperceptíveis” ocorre nas chamadas ﬂorestas
alagadas ou de várzea – que representam quase um quarto de toda a extensão da Amazônia;
submetidas ao regime de alagamento diário, sazonal ou imprevisível – de acordo com o regime de
chuvas –, essas regiões de baixas altitudes são alagadas por águas brancas, de origem andina,
escoadas, principalmente, pelos rios Solimões e Madeira.Como são muito produtivos – por suas águas
receberem grandes cargas de nutrientes e sedimentos –, os recursos naturais das ﬂorestas de várzea
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da Amazônia são abundantes. Por isso, são densamente ocupadas desde o período précolombiano.Praticamente 75% da população amazônica [cerca de 8 milhões de pessoas] está
diretamente inserida nesses ambientes de várzea ou em suas proximidades, vivendo, trabalhando e
transformando essas regiões. Isso signiﬁca que esses ambientes são mais ameaçados do que os
localizados no ‘arco do desmatamento’, porque recebem maior impacto diário das populações, ainda
que não sejam detectados na paisagem, como o desmatamento. Justamente por terem grande
densidade populacional, é difícil criar Áreas Prioritárias para Conservação (Arpa) nessas regiões de
ﬂoresta alagada (Queiroz, 2013).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
Apesar da presença maciça de Unidades de Conservação de distintas esferas administrativas e
categorias de proteção nos três municípios de ocorrência conﬁrmada, nenhuma das coletas foi
realizada precisamente dentro dos limites.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso: seed
Proveniência: natural
Detalhes:

CELASTRACEAE
Monteverdia megalocarpa (Groppo & Lombardi) Biral
Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018
Justiﬁcativa: Árvore terrestre de até 8 m, é conhecida popularmente como pau-de-formão ou cabode-formão, endêmica do Brasil (Groppo et al., 2014; Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
registrada em Florestas Estacionais e Florestas Ombróﬁlas associadas ao bioma Mata Atlântica nos
estado da Bahia (municípios de Ilhéus, onde apesar de nativa, foi documentada a partir de material
cultivado no arboreto da CEPLAC proveniente de sementes do entorno, Itaju do Colônia e Santa Cruz
Cabrália), Minas Gerais (Caratinga e Salto da Divisa) e Rio de Janeiro (Cabo Frio) (Groppo et al., 2014;
Reﬂora - Herbário Virtual, 2018; Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). A espécie parece possuir
uso potencial para a carpintaria em geral, porém sem aplicabilidade econômica registrada (Groppo et
al., 2014). Tem ocorrência conﬁrmada dentro dos limites da Reserva Particular do Patrimônio Natural
Feliciano Miguel Abdala e na Estação Ecológica do Pau Brasil. Apesar do EOO=66188 km², a espécie
apresenta reduzida Área de Ocupação (AOO=28 km²) e estrita aﬁnidade com tipologias de vegetação

227

ﬂorestal altamente impactadas por atividades antrópicas (Groppo et al., 2014). A Mata Atlântica do
Sul da Bahia foi severamente dizimada desde o início da colonização, contando atualmente com não
mais que 0,4% de remanescentes intactos (Thomas et al., 2008); Ilhéus, Itaju do Colônia e Santa Cruz
de Cabrália tem sofrido intensamente com desmatamento para abertura de pastagens, criação
extensiva de gado, retirada de madeira, crescimento urbano acelerado, turismo desordenado e
estabelecimento de extensas plantações de cacau (Sambuichi et al. 2003; Thomas et al., 2008;
Groppo et al., 2014; Lapig, 2018). Em Caratinga, apesar de ter sido registrada dentro dos limites da
Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala, esta representa o último fragmento
ﬂorestal expressivo em uma região historicamente destinada à produção agropecuária (Lombardi &
Gonçalves, 2000). Finalmente, o Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio sofre severamente ante
a expansão urbana e a especulação imobiliária acelerada (Bohrer et al., 2009). Considerando-se sua
distribuição restrita em habita altamente fragmentado e sujeito a declínio contínuo tanto em
qualidade como em extensão, recomenda-se ações de pesquisa e conservação a ﬁm de se localizar
novas subpopulações em campo, além de garantir proteção a efetividade da proteção legal oferecida
pela Unidades de Conservação.

Perﬁl da Espécie
Notas: Monteverdia megalocarpa (Groppo & Lombardi) Biral é uma espécie nativa e endêmica do
Brasil. A espécie foi descrita em 2014 na revista Systematic Botany 39(2): 480. O material tipo é
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Groppo, M., 2001, coletado no município de Ilhéus (Bahia) e encontra-se depositado no herbário SPFR
(Holótipo), BHCB, CEPEC, CS, F, HRCB, K, MBM, MO, NY, RB e SPF (Isótipos). Os nomes vernáculos da
espécie são: Pau de Formão e Cabo de Formão (Groppo, et al. 2014).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Os nomes vernáculos Pau de Formão e Cabo de Formão sugerem que a madeira pode ser
usada como carpintaria mas não existe mais informação adicional sobre usos econômicos (Groppo, et
al. 2014).
Reference:
Groppo, M., Simmons, M.P., Cappa, J.J., Biral, L., Lombardi, J.A., 2014. A new species of Maytenus
(Celastraceae) with ﬂeshy fruits from eastern Brazil, with notes on the delimitation of Maytenus.
Systematic Botany, 39(2): 478-484.
População:
Não têm sido feitos estudos das populações da espécie
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Monteverdia megalocarpa é uma espécie endêmica do Brasil, Ocorre na BAHIA, nos
municípios de Ilhéus (Hage 2236), Itaju do Colônia (Santos 1907) e Santa Cruz Cabrália (Santos 642).
No estado MINAS GERAIS, municípios de Caratinga (Biral 1084) e Salto da Divisa (Lombardi 5838). No
estado do Rio de Janeiro há um registro da espécie para Cabo Frio (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).
AOO: 28km²
EOO: 66188km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
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Habitat:
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Monteverdia megalocarpa é uma árvore de oito metros da altura, terrestre, perene que
ocorre na ﬂorestas estacional semidecidual e na ﬂoresta ombróﬁla na Mata Atlântica (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018; Groppo, et al. 2014)
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering Aug to Aug
ﬂowering Dec to Dec
fruiting Fev to Mar
fruiting Jul to Aug
fruiting Oct to Oct
fruiting Dec to Dec
Resume: Inﬂorescências axilares, com entre 7 e 10 ﬂores hermafroditas. A espécie tem sido coletada
com ﬂores nos meses Agosto e Dezembro. Os frutos imaturos foram observados em Fevereiro, Julho,
Agosto e outubro. Os Frutos maduros foram observados em Março e Dezembro. (Groppo, et al. 2014)
Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Nos municípios de Ilhéus e Itacaré, ﬁguram entre as principais atividades causadoras da
perda de habitat as lavouras de cacau, banana, seringais, coco-da-Bahia e a pecuária extensiva.
Também é comum o extrativismo da piaçava (IBGE Cidades, 2012). Ilhéus ainda perdeu 338 ha de
ﬂorestas nativas para o desmatamento entre 2012 e 2016, além de cerca de 7% de sua extensão
territorial total já convertida em pastos (Lapig, 2018). De modo geral, o Sul da Bahia possui somente
0,4% de seus remanescentes ﬂorestais intactos (Thomas et al., 2008).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A espécie foi registrada para uma área no município de Ilhéus, BA, em que há apenas
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diminutos fragmentos descaracterizados, sendo que a maior parte foi substituída principalmente por
plantações de cacau em sistema de cabruca ou com sombreamento monoespecíﬁco, além de
pastagens e pequenas roças de cultivos diversos (Sambuichi, 2003).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Detalhes: Em Ilhéus, o desmatamento é acentuado, e cerca de 65% da cobertura de Mata Atlântica
original já foi retirada (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: Ilhéus consta na 8a posição entre os municípios baianos com maior concentração de
habitantes; a região tem veriﬁcada expansão urbana (Sambuichi, 2003).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Caratinga e adjacências (MG), local de ocorrência da espécie, 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).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
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Detalhes: Santa Cruz Cabrália e adjacências perderam 3065 ha de ﬂoresta nativa para o
desmatamento entre 2012 e 2016 (Lapig, 2018). Já Cabo Frio, no RJ, onde a espécie foi documentada
em 1997, perdeu cerca de 29 ha para o desmatamento (Lapig, 2018), além de densa matriz urbana e
alta especulação imobiliária em áreas costeiras, que promovem o desmatamento, levando Bohrer et
al. (2009) a considerarem a expansão urbana como uma das principais ameaça ao estrato arbóreo do
Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio.
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada dentro dos limites da RPPN Feliciano Miguel Abdala (Biral, L., 1084) e na
Estação Ecológica do Pau Brasil (ESPAB) - CEPLAC (Santos, F.S., 642).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CHRYSOBALANACEAE
Acioa edulis Prance
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:18-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por castanha-de-cutia, foi coletada em Floresta de Terra Firme e áreas
inundáveis associadas a Amazônia nos estados do Acre e Amazonas. Apresenta distribuição muito
ampla, EOO=484812 km², ocorrência em múltiplas ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais amazônicas e presença
conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Adcionalmente, a
espécie ocorre a uma taxa relativamente alta de seis ou mais indivíduos por hectare, sendo, portanto,
considerada uma espécie comum. Apesar do óleo extraído dos frutos e sementes da espécie
possuírem valor comercial (Costa-Singh et al., 2012; Leandro e Yuyama, 2008; Pessoa e Leewen,
2006; Leandro et al., 2007; Spitzer et al., 1991), e serem consumidas pela população local (Pessoa et
al., 2004; Pessoa e Leeuwen, 2006), não existem evidências de que tais práticas resultem em
reduções populacionais. A. edulis ocorre em regiões onde predominam na paisagem ecossistemas
ﬂorestais em estado primitivo de conservação e ainda relativamente pouco inventariada
botanicamente. Assim, foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento,
demandando ações de pesquisa (números e tendências populacionais, impacto da exploração de
recursos sobre a viabilidade populacional) a ﬁm de se evitar sua inclusão em categoria de ameaça
mais restritiva no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Acta Amazonica 2(1): 12. 1972. Popularmente conhecida por castanha de cutia
na região amazônica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: O óleo extraído dos frutos e sementes da espécie tem valor comercial (Costa-Singh et al.,
2012; Leandro et al., 2007; Leandro e Yuyama, 2008; Spitzer et al., 1991), além disso as sementes
(amêndoas) são consumidas pela população local e também tem valor econômico (Pessoa et al.,
2004; Pessoa e Leeuwen, 2006).
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edulis Prance ) utilizando ácido naftaleno acético. Rev. Bras. Biociências 5, 87–89.
Leandro, R.C., Yuyama, K., 2008. Enraizamento de estacas de castanha-de-cutia com uso de ácido
indolbutírico. Acta Amaz. 38, 421–430.

235
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183–189.
População:
Não existem dados de estudos populacionais. Porém, de acordo com Pessoa e Leeuwen (2006) a
espécie ocorre na ﬂoresta a uma taxa relativamente alta de seis ou mais indivíduos por hectare.
Reference:
Pessoa, J.D.C., Leeuwen, J. Van, 2006. Development of a shelling method to recover whole kernels of
the Cutia nut (Couepia edulis). Rev. Bras. Frutic. 28, 236–239.
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 Mâncio Lima (Ferreira 10628); AMAZONAS, município de Atalaia do Norte
(Lleras 17397), Coari (Campbell 21130), Lábrea (Prance 14015), Manaus (Santos 7), Novo Airão
(Garcia s.n.), Santo Antonio do Icá (Lleras s.n.), Tefé (Sérgio 134), Tonantins (Daly 4348).
AOO: 60km²
EOO: 484812.14km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
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Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: yes
Rebroto: yes
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores atingindo até 25 m de altura (Pessoa et al., 2004), ocorrendo em ﬂoresta úmida de
terra ﬁrme, incluindo áreas que normalmente alagam (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018;
Pessoa et al., 2004). Segundo Leandro e Yuyama (2008) é possível propagar vegetativamente a
castanha-de-cutia pelo método da estaquia, sem aplicação exógena de ﬁtohormônios, quando se
usam estacas herbáceas com folhas.
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Fev to Nov
fruiting Fev to Aug
Resume: Floresce e frutiﬁca entre fevereiro e março, e os frutos novos necessitam de um ano para
amadurecer. Nos arredores de Manaus, essa espécie ﬂoresce entre fevereiro e novembro, e frutiﬁca
entre fevereiro e agosto (Pessoa et al., 2004).
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: Visto que a espécie ocorre nos arredores de Manaus (Pessoa et al., 2004), com uma alta
densidade demográﬁca (41 hab./ha), na zona Norte da cidade 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
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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: Leandro et al. (2007) ressaltam que sendo uma espécie pouco conhecida e com valor
econômico ainda a ser explorado, a castanha de cutia está sujeita a desaparecer para ceder lugar às
pastagens, tal como tem ocorrido com outras espécies regionais de igual potencial. De fato, a ﬂoresta
amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre 2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do
desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino,
que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles
municípios da Amazônia com ﬂorestas de dossel fechado compreendendo pelo menos 50% de sua
vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do
desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de
febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região ﬂorestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na ﬂoresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando signiﬁcativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais signiﬁcativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaﬀ (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaﬀ et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
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).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: Sendo uma espécie pouco conhecida e com valor econômico ainda a ser explorado, a
castanha de cutia está sujeita a desaparecer junto com o desmatamento, seja pela exploração
inadequada da madeira ou mesmo para ceder lugar às pastagens (Leandro et al., 2007). A ﬂoresta
amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre 2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).
Ameaça: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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, MME, 2012.) A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil, MME, 2014).
Ações de Conservação:
Ação: 3 Species management
Situação: needed
Segundo Leandro et al. (2007) há necessidade de estimular estudos relacionados ao uso
(alimentação, indústria e biodiesel), conservação, variabilidade genética e manejo da espécie.
Ação: 3.4 Ex-situ conservation
Situação: on going
A espécie é cultivada na estação experimental de Fruticultura Tropical do INPA (Leandro e Yuyama,
2008; Pessoa e Leeuwen, 2006).
Usos:
Uso: 1. Food - human
Recurso: seed
Proveniência: natural
Detalhes:
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CHRYSOBALANACEAE
Acioa longipendula (Pilg.) Sothers & Prance
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por castanha-de-galinha , foi coletada em Floresta de Terra Firme associada
a Amazônia nos estados do Amazonas e Pará. Apresenta distribuição ampla, EOO=539226 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 de forma ocasional na maior parte das localidades
em que foi registrada. Possui valor econômico devido a presença de óleo nas sementes (Spitzer et al.,
1991). Além disso, as sementes são comestíveis e amplamente utilizadas na região amazônica
(Rodrigues, 1972). Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos maduros, e os usos potenciais e efetivos conhecidos
aparentemente não comprometem sua existência na natureza. Assim, A. longipendula foi considerada
como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números
populacionais, impacto da retirada seletiva dos frutos na perpetuação do táxon) e conservação (Plano
de Manejo sustentável) a ﬁm de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na
natureza. A espécie tem valor econômico devido a presença de óleo nas sementes (Spitzer et al.,
1991). Além disso, as sementes são comestíveis e utilizadas na região
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Phytotaxa 172(3): 178. 2014. Popularmente conhecida por castanha de galinha
na região norte (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi categorizada como “Menos
preocupante” (LC) por Sothers et al. (2014). De acordo com o especialista botânico a espécie: 1 apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Os frutos são utilizados na alimentação
humana e alguns lugares de Manaus é encontrada no paisagismo. O fruto é conhecido popularmente
como castanha-de-galinha, ou castanha-pêndula; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim.
Reserva Florestal Adolfo Ducke; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma
espécie com distribuição ampla. R.: Não. Somente em ﬂoresta de terra ﬁrme 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.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Não (Rafael
Gomes Barbosa da Silva, com. pess. 21/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie tem valor econômico devido a presença de óleo nas sementes (Spitzer et al.,
1991). Além disso, as sementes são comestíveis e utilizadas na região para fazer paçoca misturada
com farinha de mandioca e açúcar (Rodrigues, 1972).
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Reference:
Spitzer, V., Marx, F., Maia, J.G.S., Pfeilsticker, K., 1991. Occurrence of conjugated fatty acids in the
seed oil of Couepia longipendula (Chrysobalanaceae). J. Am. Oil Chem. Soc. 68, 440–442.
Rodrigues, W., 1972. Castanha de galinha (Couepia longipendula), in: Simposio Internacional sobre
Plantas de Interés Económico de la Flora Amazónica. Informes de Conferencias, Cursos y Reuniones,
Belém, p. 229–230.
População:
Inventários ﬂorestais realizados na Reserva Florestal Ducke registraram a presença por hectare de 7
indivíduos com diâmetro maior que 15 cm e 4 indivíduos com 25 cm de diâmetro (Rodrigues, 1972).
Reference:
Rodrigues, W., 1972. Castanha de galinha (Couepia longipendula), in: Simposio Internacional sobre
Plantas de Interés Económico de la Flora Amazónica. Informes de Conferencias, Cursos y Reuniones,
Belém, p. 229–230.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Amazonas (Oliveira 2034), Pará (Ferreira 1059).
AOO: 124km²
EOO: 539226.91km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
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Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de até 30 m de altura, ocorrendo em ﬂoresta de terra ﬁrme na Amazônia
(Rodrigues, 1972).
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
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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Castilho 551).
Usos:
Uso: 1. Food - human
Recurso: seed
Proveniência: natural
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Couepia bondarii Prance
Risco de extinção: ENB1b(i,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:18-12-2018
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Justiﬁcativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por oiti-mirim, foi coletada em Floresta Ombróﬁla Densa de tabuleiro
associada a Mata Atlântica no estado da Bahia, municípios de Santa Cruz Cabrália e Uruçuca.
Apresenta distribuição restrita, EOO=1997 km² 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; Ribeiro et al., 2009). Sabe-se que grande parte das
ﬂorestas úmidas da Bahia encontram-se fragmentadas como resultado de atividades antrópicas
realizadas no passado e atualmente, restando 12% remanescentes ﬂorestais (SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018). Desmatamento, corte madeireiro e implementação de atividades agrossilvipecuárias em
larga escala (Paciencia e Prado, 2005), principalmente plantações de Eucalyptus sp. (Baesso et al.,
2010; Landau, 2003), cacau (Rolim e Chiarello, 2004) e vastas áreas convertidas em pasto e outras
culturas, como seringa, piaçava e dendê, constituem os principais vetores de stress a persistência de
C. bondarii na natureza (Sambuichi, 2003). Apesar de possuir registros efetuados dentro dos limites
de Unidades de Conservação de proteção integral, a espécie possui distribuição restrita a região sul
da Bahia, em habitats ﬂorestais severamente fragmentados e impactados por ações antrópicas,
mesmo dentro das áreas protegidas (Otroski et al., 2018; Martini et al., 2007). Assim, 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: Fl. Neotrop. Monogr. 9: 240. 1972. Popularmente conhecida por oiti-mirim na
região nordeste (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, município de Santa Cruz Cabrália (Carvalho s.n.), Uruçuca (Thomas 7182).
AOO: 20km²
EOO: 1997.45km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa Submontana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores com cerca de 5 m de altura (Carvalho 3249), ocorrendo exclusivamente na ﬂoresta
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costeira da Bahia (Martini et al., 2007; Flora do Brasil 2020 em construção, 2018; Ostroski et al.,
2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: 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: Embora a espécie ocorra no Parque Estadual da Serra do Conduru, de acordo com Martini et
al. (2007) ainda há alguns proprietários de terras cuidando de suas fazendas no interior dessa
unidade de conservação devido o longo período de defasagem entre a sua criação e o pagamento dos
proprietários. 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
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cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos diversiﬁcadas e densas
do que as ﬂorestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura ﬂorestal drasticamente simpliﬁcada, onde espécies
secundárias são beneﬁciadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: As ﬂorestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Monoculturas ﬂorestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da
paisagem, é o principal uso do solo identiﬁcado na Região Extremo Sul da Bahia, decorrente do
estabelecimento de grandes empresas reﬂorestadoras nessa região (Landau, 2003). O município de
Santa Cruz Cabrália (BA), com 145.939 ha, contém 13,8% de sua área convertida em ﬂorestas
plantadas (Lapig, 2018).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: 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
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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 Santa Cruz Cabrália e Uruçuca (BA) apresentam cerca de 32,3% e 19% da Mata Atlântica
original que cobria seus territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Estadual da Serra do Conduru (Martini s.n.), na Reserva Particular do
Patrimônio Natural Estação Veracel (Carvalho s.n.).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Couepia cidiana Prance
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 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no estado do Pará, município de
Oriximiná. Descrita formalmente em 1983, a espécie é conhecida por somente duas coletas, ambas
realizadas em 1980. 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: Acta Amazonica 13: 21, ﬁg. 1983
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 PARÁ, município de Oriximiná (Cid Ferreira 2261).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore com até 10 m (Martinelli 7052), que habita a Floresta de Terra Firme na Amazônia
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Jun to Sep
Resume: Foi coletada com ﬂores em junho (Martinelli 7052) e setembro (Cid Ferreira 2261).
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
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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).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CHRYSOBALANACEAE
Couepia coarctata Prance
Risco de extinção: CRB1ab(i,ii,iii,v)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:21-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa de tabuleiro e Restingas associadas a Mata Atlântica no estado
da Bahia, município de Maraú. Apresenta distribuição restrita, EOO=12 km², uma situação de ameaça
e ocorrência em ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais severamente fragmentadas. Estima-se que restem
atualmente cerca de 15% da vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018;
Ribeiro et al., 2009). 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% 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, além do crescimento urbano e especulação imobiliária sobre áreas de Restinga, constituem os
principais vetores de stress a persistência de C. coarctata na natureza (Sambuichi, 2003).
Adcionalmente, a espécie não possui registros dentro de Unidades de Conservação, e seu município
de ocorrência perdeu cerca de 75% de sua cobertura ﬂorestal original (SOS Mata Atlântica e INPE,
2018). Assim, C. coarctata foi considerada Criticamente em Perigo (CR) de extinção. Infere-se declínio
contínuo em EOO, AOO, qualidade e extensão de habitat e potencialmente no número de indivíduos
maduros. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, busca por novas localidades, censo,
números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação, criação de Unidade de
Conservação) urgentes a ﬁm de se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 9(Suppl.): 77. 1989.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Maraú (Jardim 2232).
AOO: 12km²
EOO: 1.29km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores com cerca de 5 m de altura (Carvalho 116), ocorrendo exclusivamente na ﬂoresta
costeira da Bahia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018; Ostroski et al., 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: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por ﬂoresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia
(Landau, 2003; Saatchi et al., 2001). Grande parte das ﬂorestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado da atividade humana realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha
30.000 ha de cobertura ﬂorestal (Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de
regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava
e dendê (Alger e Caldas, 1996). A maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o
principal produto da agricultura (Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal
categorias de uso do solo na região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas ﬂorestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos diversiﬁcadas e densas
do que as ﬂorestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
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
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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). O município de
Maraú (BA) apresenta cerca de 24% da Mata Atlântica original que cobria seu território (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Couepia insignis Fritsch
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
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Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:21-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por oiti ou oiticoranga, foi coletada em Floresta Ombróﬁla Densa sobre
tabuleiros no estado da Bahia, municípios de Ilhéus e Maraú. Apresenta distribuição restrita,
EOO=204 km², AOO=20 km², duas 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% 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, além do crescimento urbano
e especulação imobiliária, constituem os principais vetores de stress a persistência de C. insignis na
natureza (Otroski, 2018; Sambuichi, 2003). Adcionalmente, a espécie não possui registros dentro de
Unidades de Conservação, e seus municípios de ocorrência perderam entre 75%-80% de sua
cobertura ﬂorestal original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Assim, foi considerada Em Perigo (EN)
de extinção. Infere- se declínio contínuo em EOO, AOO e extensão e qualidade de habitat.
Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, 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. K. K. Naturhist. Hofmus. 5: 11. 1890. Popularmente conhecida por oiti e
oiticoranga na região nordeste (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, município de Ilhéus (Carvalho 858), Maraú (Carvalho 6783).
AOO: 20km²
EOO: 204.2km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores com cerca de 7 m de altura (Carvalho 858), ocorrendo na Mata Atlântica (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
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silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por ﬂoresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia
(Landau, 2003; Saatchi et al., 2001). Grande parte das ﬂorestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado da atividade humana realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha
30.000 ha de cobertura ﬂorestal (Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de
regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava
e dendê (Alger e Caldas, 1996). A maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o
principal produto da agricultura (Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal
categorias de uso do solo na região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas ﬂorestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos diversiﬁcadas e densas
do que as ﬂorestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura ﬂorestal drasticamente simpliﬁcada, onde espécies
secundárias são beneﬁciadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
mature individuals
Detalhes: As ﬂorestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Monoculturas ﬂorestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da
paisagem, é o principal uso do solo identiﬁcado na Região Extremo Sul da Bahia, decorrente do
estabelecimento de grandes empresas reﬂorestadoras nessa região (Landau, 2003).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Embora a atividade madeireira seja tecnicamente ilegal na região, de acordo com Martini et
al. (2007) no sul da Bahia a destruição da ﬂoresta continua paulatinamente, a medida que a
população local tenta ampliar suas áreas agrícolas, muitas vezes avançando para áreas de
conservação existentes na região. Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018) apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata
Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de
vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos
anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em
declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Municípios
como Ilhéus e Maraú (BA) apresentam cerca de 19,9% e 24% da Mata Atlântica original que cobria
seus territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Couepia marleneae Prance
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
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Colaboradores:Marcio Verdi
Data:20-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de
Borba, Careiro e Maués. Descrita formalmente em 1989, a espécie é conhecida por somente oito
coletas realizadas majoritariamente ao longo da Rodovia BR-319 na ocasião de sua abertura ou em
áreas isoladas situadas nas cabeceiras do rio Maués e adjacências (Prance, 1974). Desde então,
pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de C. marleneae. A Amazônia permanece
representando o bioma brasileiro com os menores índices de esforço de coleta veriﬁcados (BFG,
2015), o que reﬂete no pouco conhecimento disponível para muitas espécies. Diante da carência de
dados geral, a espécie foi considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste momento, uma vez que o
conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta.
Assim, demanda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) urgentes
que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de novas e precisas
informações.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 9(Suppl.): 77. 1989.
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Borba (Todzia 2295), Careiro (Silva 267), Maués (Zarucchi 3079).
AOO: 32km²
EOO: 10118.89km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores com 8 m de altura (Prance, 1974), ocorrendo em ﬂoresta de terra ﬁrme na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national

266

Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
inﬂuenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as ﬂorestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justiﬁca projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com ﬂorestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região ﬂorestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na ﬂoresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando signiﬁcativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais signiﬁcativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaﬀ (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaﬀ et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover eﬀect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de ﬂoresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte inﬂuência no uso de água pela ﬂoresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da ﬂoresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).
Ameaça: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
ﬂorestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios ﬂorestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a ﬁm de evitar a degradação de suas ﬂorestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo ﬂorestal decorrente da última
modiﬁcação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação ﬂorestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura ﬂorestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação ﬂorestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação ﬂorestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios ﬂorestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos ﬂorestais que são compensados em
outras regiões.
Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais aﬂuentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classiﬁcaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (deﬁnidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil, MME, 2014).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Couepia morii Prance
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
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Data:21-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de
Manaus e Rio Preto da Eva. É conhecida por somente cinco coletas, a última realizada em 1993.
Desde então, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de C. morii. A Amazônia
permanece representando o bioma brasileiro com os menores índices de esforço de coleta veriﬁcados
(BFG, 2015), o que reﬂete no pouco conhecimento disponível para muitas espécies. Diante da
carência de dados geral, a espécie foi considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste momento,
uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de
extinção robusta. Assim, demanda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências
populacionais) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de
novas e precisas informações.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Kew Bull. 47(2): 254. 1992.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Manaus (Silva s.n.), Rio Preto da Eva (Mori 21398).
AOO: 20km²
EOO: 48.46km²

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 até 30 m de altura (Prance, 1992), ocorrendo em ﬂoresta de terra ﬁrme na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Com uma alta densidade demográﬁca (41 hab./ha), na zona Norte de Manaus o crescimento
populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma vem
sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos principais
responsáveis pelo desmatamento veriﬁcado nos últimos 18 anos (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
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50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região ﬂorestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na ﬂoresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando signiﬁcativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais signiﬁcativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
future
Declínio:
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
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posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte inﬂuência no uso de água pela ﬂoresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da ﬂoresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).
Ameaça: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
ﬂorestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios ﬂorestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a ﬁm de evitar a degradação de suas ﬂorestas pelo
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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).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CHRYSOBALANACEAE
Couepia pernambucensis Prance
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:21-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de grande porte, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018). Popularmente conhecida como oiti-de-morcego, foi coletada em Floresta Ombróﬁla Densa
associada a Mata Atlântica nos estados de Alagoas e Pernambuco. É conhecida por somente três
coletas, a última realizada em 1967. Desde então, pouco se avançou em relação ao conhecimento
disponível de C. pernambucensis. Os esparsos dados disponíveis indicam se tratar de uma
endemismo do Centro de Endemismo Pernambuco, atualmente reduzido a não mais que 6% de sua
extensão original e por isso considerado uma das regiões mais críticas da Mata Atlântica brasileira
(Siqueira-Filho e Leme, 2006; Silva e Tabarelli, 2000; Andrade-Lima, 1977). Mesmo frente a esse
cenário de potencial extinção, a espécie foi considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste
momento, uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco
de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências
populacionais) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de
novas e precisas informações.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 9: 256. 1972. Popularmente conhecida por oiti de morcego
na região nordeste (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: ALAGOAS, município de Colônia Leopoldina (Paiva 3379); PERNAMBUCO, município de Maraial
(Paiva 14862), Recife (Lima 1206).
AOO: 12km²
EOO: 156.08km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de grande porte, ocorrendo em ﬂoresta ombróﬁla nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
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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: O município de Colônia Leopoldina (AL), com 20.789 ha contém 26,2% de seu território
convertido em agricultura (cana-de-açúcar e milho) e 6,3% em pastagem (Lapig, 2018). A expansão
da cana-de-açúcar no estado de Alagoas se deu mediante a sua adaptação aos seus condicionantes
naturais (Santos et al., 2007). Os ciclos de expansão da monocultura, sobretudo, devido aos
incentivos federais, foram responsáveis pelo desmatamento de grande parte da cobertura original do
território alagoano. Além deste impacto principal, seguiram-se outros ligados ao processamento da
cana para a fabricação de açúcar e álcool anidro (Santos et al., 2007).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Municípios como Colônia Leopoldina (AL) e Maraial (PE)
apresentam cerca de 17,1% e 17.8% da Mata Atlântica original que cobria seus territórios (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CHRYSOBALANACEAE
Couepia reﬂexa Ducke
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:08-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de de porte médio, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018). Foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia noi estado do Pará, município
de Juriti. É conhecida apenas pela coleta-tipo realizada por A. Ducke em 1927, e pouco se avançou
em relação ao estado de conhecimento da espécie desde sua descrição formal. Além disso, sabe-se
que extensas áreas ainda em estado primitivo de conservação e pouco inventariadas botanicamente
predominam na região em que foi documentada. Diante da carência de dados geral, a espécie foi
considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações
disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de
pesquisa (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: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 5: 118. 1930
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), conhecida apenas
pela coleta tipo no estado do PARÁ, município de Juruti (Ducke 19757).
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore media, ﬂor verde, estames brancos (Ducke 19757), coletada na Floresta de Terra
Firme, na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Jul to
Resume: Foi coletada em ﬂor no mês de julho (Ducke 19757).
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 ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com ﬂorestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
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50% de sua vegetação nativa (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).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Couepia robusta Huber
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até XX m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por mari-bravo, pajura-da-mata e pajura, foi coletada em Floresta de Terra
Firme associada a Amazônia nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondonia. Apresenta
distribuição ampla, EOO=1131633 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 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.
Entretanto, aparentemente é retirada de estoques naturais no estado do Pará (IDEFLOR, 2010) Assim,
C. robusta foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, 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: Boletim do Museo Goeldi de Historia Natural e Ethnographia. Belém. 6: 76. 1910.
Nomes Populares: mari bravo, pajura da mata, pajura (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De
acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.:
Não. ; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Reserva Florestal Ducke, Reserva Crepuri; 3 apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.:
Sim. ; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Não. ; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Sim. ; 7 apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência
dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações.
R.: ; (Rafael Gomes Barbosa da Silva, com. pess. 21/11//2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Couepia robusta é uma madeira classiﬁcada como Madeira Mistas/Brancas
(Categoria 4) para o estado do Pará, segundo a Instrução Normativa IDEFLOR nº 1 de 29/06/2010.
(IDEFLOR, 2010).
Reference:
IDEFLOR, Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará. Instrução
Normativa IDEFLOR nº 1 de 29/06/2010. https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=148020. (Acesso
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em 27 de Junho 2018).
População:
Não existem dados sobre a população. Frequência: Ocasional (da Silva, R.G.B. com. press., 2018).
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do Acre (Medeiros 2697), Amapá (Rabelo 3020), Amazonas (Sothers 171), Pará (Daly D831) e
Rondônia (Monteiro INPA212538).
AOO: 76km²
EOO: 1131633km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 30 m de altura (Rabelo 3020) 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
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present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi veriﬁcado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desaﬁos para a conservação das ﬂorestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justiﬁca projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da ﬂoresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que inﬂuenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
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agricultura está substituindo as ﬂorestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 20022004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com ﬂorestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região ﬂorestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de ﬂoresta anteriormente inacessíveis dentro da
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Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na ﬂoresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
signiﬁcativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
signiﬁcativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.
Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(deﬁnidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Reserva Florestal Adolfo Ducke (Rodrigues 7642), Reserva Extrativista do
Cazumbá-Iracema (Medeiros 2697), Parque Nacional do Jaú (Souza 1048).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Couepia rufa Ducke
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Marta Moraes
Data:04-12-2018
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Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por oiti-coro e oiti-verdadeiro, foi coletada em Floresta Ombróﬁla associada
a Mata Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro.
Apresenta EOO=214186 km², constante frequência de coletas depositadas em herbários 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.
Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de
pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a ﬁm de se garantir sua perpetuação na
natureza no futuro.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Arq. Mus. Nac. Rio de Janeiro 22: 66. 1919. Popularmente conhecida por oiti-coro,
oiti-verdadeiro na região nordeste (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ALAGOAS, município de Cachoeira (Santos 166), Caravelas (Guedes 9702), Ibateguara (LyraLemos 12824), Ilhéus (Thomas 10771), Maragogi (Cavalcante (303), Murici (Mendonça (292); BAHIA,
município de Entre Rios (Guedes 7728), Santa Cruz Cabrália (Amorim 6461), Una (Carvalho 6477);
MINAS GERAIS, município de Dionísio (Souza s.n.), Marliéria (Costa s.n.), Timóteo (Heringer 18549),
Tombos (Barreto 1798); PERNAMBUCO, município de Camaragibe (Richardson s.n.), Igarassu (Cunha
283), Jaqueira (Nusbaumer 4715), Paulista (Pessoa 507), Recife (Lutz 3575), Rio Formoso (Lima
12622); RIO DE JANEIRO, município de Mangaratiba (Glaziou 18217), Rio de Janeiro (Machado s.n.).
AOO: 116km²
EOO: 214185.23km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore até 25 m de altura (Mendonça 292), ocorrendo em ﬂoresta ombróﬁla da Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A atividade agropecuária é um dos principais vetores de pressão que incidem sobre a ﬂora
dos estados cobertos pela Mata Atlântica, por exemplo, o Rio de Janeiro com cerca de 55% do seu
território ocupado por pastagens (Fernandez et al., 2018; Loyola et al., 2018). A área relativamente
grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem, agricultura e solo descoberto, e a
pequena área relativa ocupada por ﬂoresta em estágio avançado de regeneração revelam o alto grau
de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia (Landau, 2003; Saatchi et al., 2001).
Grande parte das ﬂorestas úmidas do sul da Bahia estão fragmentadas como resultado da atividade
humana realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e implementação da agricultura
(Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha 30.000 ha de cobertura ﬂorestal (Paciencia e
Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras
culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava e dendê (Alger e Caldas, 1996). A maioria das
propriedades particulares são fazendas de cacau, o principal produto da agricultura (Paciencia e
Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal categorias de uso do solo na região econômica
Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas ﬂorestas litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito
Santo, cerca de 4% da produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção
brasileira é obtida no que é chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo especial de
agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade
de árvores que atingem o dossel é signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al.,
2001). De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a
sobrevivência a longo prazo de árvores nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as
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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
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
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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). 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).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Una (Carvalho 6477), Parque Estadual do Rio Doce
(Costa s.n.), Estação Ecológica de Caetés (Pessoa 507), Reserva Particular do Patrimônio Natural Frei
Caneca (Amorim 1779), Parque Nacional da Tijuca (Machado s.n.).
Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CHRYSOBALANACEAE
Couepia stipularis Ducke
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:20-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de grande porte, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018). Foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no estado do Amazonas,
município de Manaus. A espécie é conhecida por somente duas coletas, sendo a última realizada em
1945. Desde então, pouco se avançou no estado de conhecimento disponível para C. duckei. A
Amazônia permanece representando o bioma brasileiro com os menores índices de esforço de coleta
veriﬁcados (BFG, 2015), o que reﬂete no pouco conhecimento disponível para muitas espécies. Diante
da carência de dados geral, a espécie foi considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste momento,
uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de
extinção robusta. Assim, demanda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências
populacionais) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de
novas e precisas informações.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Arq. Inst. Biol. Veg. 4(1): 3. 1938.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Manaus (Ducke 1755).
AOO: 8km²
EOO: 12.7km²
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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, 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: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Com uma alta densidade demográﬁca (41 hab./ha), na zona Norte de Manaus o crescimento
populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma vem
sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos principais
responsáveis pelo desmatamento veriﬁcado nos últimos 18 anos (Nogueira et al., 2007).
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Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
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
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
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).
Ameaça: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
ﬂorestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios ﬂorestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a ﬁm de evitar a degradação de suas ﬂorestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo ﬂorestal decorrente da última
modiﬁcação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação ﬂorestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura ﬂorestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação ﬂorestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação ﬂorestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios ﬂorestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos ﬂorestais que são compensados em
outras regiões.
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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:

CHRYSOBALANACEAE
Hirtella bahiensis Prance
Risco de extinção: LC
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Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:13-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como ﬂamingo, foi coletada em Floresta Ombróﬁla Densa, Restinga e
Carrasco associados a Mata Atlântica nos estados da Bahia e Espírito Santo. Apresenta distribuição
relativamente ampla, EOO=31655 km², presença em distintas ﬁtoﬁsionomias predominantemente
ﬂorestais 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. Apesar disso, sabe-se que ameaças como expansão urbana desordenada, especulação
imobiliária, remoção de areia para a construção civil, desmatamento e atividades agropecuárias de
larga escala (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Lapig, 2018; MMA, 2011; MAPA nº 241/2010)
ameaçam os ecossistemas costeiros dos estados em que H. bahiensis foi documentada. 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: Fl. Neotrop. Monogr. 9: 307. 1972. Popularmente conhecida por Flamingo no
Espírito Santo (Silva 30).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Maraú (Belém 3094), Porto Seguro (Duarte 8029), Santa Cruz de
Cabrália (Belém 2756), Entre Rios (Jesus 159), Cairu(Paixão 331), Ilhéus (Santos 1284);ESPÍRITO
SANTO, município de Linhares(Silva 30), Conceição da Barra (Pereira 4337).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Carrasco
Restinga
Resume: Árvores com 5- 20 m de altura (Santos 1284), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Ocorre em diferentes tipos de habitat: mata costeira
(Belém 2756), campos e restingas (Duarte 8029) e em carrasco (Mori s.n; RB00287743).
Reprodução:
Fenologia:
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ﬂowering Nov to Jun
fruiting Nov to Jun
Resume: A espécie foi coletada em ﬂores nos meses de novembro (Paixão 331), dezembro (Alves
144) e junho (Voeks 72); e em frutos nos meses de: junho (Voeks 72) e novembro (Santos 1284).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Os principais fatores de risco apontados para as restingas brasileiras podem ser distribuídos
por região da seguinte forma: Região Sudeste: industrialização, urbanização excessiva, especulação
imobiliária, falta de ﬁscalização, transporte, turismo descontrolado, extrativismo mineral, atividades e
políticas municipais equivocadas; Região Nordeste: expansão urbana desordenada, especulação
imobiliária, remoção de areia para a construção civil, desmatamento, esgoto e lixo (MMA, 2011).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
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occurrence
habitat
locality
Detalhes: O município de Linhares com 350371 ha, possui 34% de sua área (117270 ha) convertida
em pastagem (Lapig 2018).
O município de Entre Rios com 121168 ha tem 15% de seu território (18233 ha) utilizados como
pastagem, mais 19% de ﬂorestas plantadas (22578 ha) (Lapig, 2018)
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
locality
habitat
occurrence
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 Linhares com território de 350371 ha, possui 11722 ha de área plantada com cana-deaçúcar e 10596 ha com ﬂoresta plantada (Lapig, 2018).
A espécie foi registrada para uma área no município de Ilhéus, BA, em que há apenas diminutos
fragmentos descaracterizados, sendo que a maior parte foi substituída principalmente por plantações
de cacau em sistema de cabruca ou com sombreamento monoespecíﬁco, além de pastagens e
pequenas roças de cultivos diversos (Sambuichi, 2003).
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
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).
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Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Cairu é um dos dois únicos municípios brasileiros inteiramente arquipelágicos (o outro
sendo Ilhabela - SP). Muito próximo a Salvador, é formado por 26 ilhas dentre as quais destacam-se
as localidades Morro de São Paulo e Moreré, muito conhecidas atualmente pelo turismo crescente na
região (Gulberg, 2008). A partir dos anos 90, o ﬂuxo turístico na região aumentou signiﬁcativamente e
de forma desordenada(Gulberg, 2008). Com uma infra-estrutura que não poderia suportar a
crescente demanda de períodos de alta estação, houveram graves conseqüências para o meio
ambiente local (Gulberg, 2008). Atualmente, o aumento do turismo de massa contribuiu para o
agravamento de problemas na APA, como por exemplo: o desmatamento, a sobre-pesca, a ocupação
desordenada do solo, a especulação imobiliária, a descaracterização da cultura local, a prostituição,
assédios sexuais, furtos e roubos, drogas e o acúmulo do lixo (Gulberg, 2008).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Floresta da Companhia Vale do Rio Doce em Linhares (Silva 30).

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

CHRYSOBALANACEAE
Hirtella barrosoi Prance
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Tainan Messina
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Rafael Gomes Barbosa da Silva; George Azevedo de Queiroz;
Raquel Negrão
Data:01-11-2018
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Justiﬁcativa: Árvore de até 19 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa associada a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo e Rio
de Janeiro. Descrita em 1972, a espécie é pouco representada em herbários e pouco se avançou em
relação ao conhecimento disponível desde a documentação realizada no Espírito Santo em 2007, o
que ampliou consideravelmente sua distribuição, já que até então somente coletas para o Rio de
Janeiro eram conhecidas. Diante da carência de dados geral, portanto, a espécie foi considerada
como Dados Insuﬁcientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações disponíveis
não possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de pesquisa
(distribuição, números e tendências populacionais) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu
risco de extinção no futuro à luz de novas e precisas informações.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em Fl. Neotrop. Monogr. 9: 298. 1972
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.

309

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados do ESPÍRITO SANTO, município Santa Leopoldina (Demuner 4084); RIO DE JANEIRO, município
Rio de Janeiro (Victorio s.n.).
AOO: 8km²
EOO: 0km²

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 Submontana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore 19 m de alt. (Demuner 4084), ocorre na Mata Atlântica, em Floresta Ombróﬁla
(Floresta pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering May to May
Resume: Hirtella barrosoi é uma espécie hermafrodita, foi encontrada com ﬂores no mês de maio
(Demuner 4084).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local

310

Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: Desde o período imperial, a área do Horto Florestal foi habitada, tendo sido área de
quilombos e havendo prática de agricultura de subsistência pelos quilombolas (Souza, 2012).
Posteriormente, na área foram construídas moradias de funcionário do Horto e do JBRJ, porém,
atualmente, em vista da expansão das moradias, a área está em litígio, havendo conﬂito constantes
entre residentes e a administração local em vista das ações de reintegração de posse movidas pelo
Estado Brasileiro para reintegração da área ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (Souza, 2012).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Santa Leopoldina possui 12.518 ha. de pastagem correspondente a 17,43% da área total do
município (Lapig, 2018).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como 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).
Usos:
Uso: 17. Unknown
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Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Hirtella fasciculata Prance
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marcio Verdi
Data:14-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 23 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme e Floresta Ombróﬁla associadas a Amazônia nos estados do
Amazonas e Pará. Apresenta distribuição ampla na bacia, EOO= 125615 km² e ocorrência conﬁrmada
dentro dos limites de Unidades de Conservação onde ainda predominam na paisagem ﬁtoﬁsionomias
ﬂorestais de ocorrência em estado primitivo de conservação. Aparentemente, a espécie encontra-se
livre de ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos que afetem sua perpetuação. Sua baixa
representatividade em herbários é possivelmente reﬂexo do baixo esforço amostral para grande parte
da Amazônia. 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 mais restritiva no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 9: 348. 1972.
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: AMAZONAS, município de Manaus (Rodrigues 5947), Borba (Henderson 359) e Rio Preto da
Eva (Palheta 1301.4619.2); PARÁ, município de Santarém.
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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)
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de até 23 m de altura (Rodrigues 5947), ocorrendo nos domínios da Amazônia (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018). Apresenta especiﬁdade de habitat em Floresta de terra ﬁrme e
solo arenoso (Rodrigues 5947; Silva e Souza 2530).
Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor nos meses de: maio (Henderson 359), julho (Rodrigues 5947)
e setembro (Silva e Souza 2530).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A 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 (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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
occupancy
Detalhes: A espécie apresenta dois registro no Distrito Agropecuário da SUFRAMA (Palheta
3304.6349.2; 1301.4619.2), próximo a Manaus.
Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
occupancy
Detalhes: A ﬂoresta amazônica brasileira permaneceu completamente intacta até o início da era
“moderna” do desmatamento, com a inauguração em 1970 da rodovia Transamazônica (Borges e
Ferreira 2011). A abertura e pavimentação de rodovias como, por exemplo, a BR-163 (CuiabáSantarém), BR-319 (Manaus-Porto Velho) e BR-230 (Transamazônica) em função de programas de
infra-estrutura realizados pelo governo federal trouxe impactos ambientais extremos pela facilitação
de acesso a áreas não perturbadas de ﬂoresta na Amazônia (Borges e Ferreira 2011).
Embora em seu território se encontrem a Floresta Nacional do Jatuarana e o Parque Estadual
Sucunduri, 1/4 de sua área está sob a inﬂuência da rodovia 230 e as que com ela cruzam (AM-360 e
174) em Apuí indo em direção ao Norte para Novo Aripuanã (Lapig, 2018).
A espécie apresenta ocorrência na borda de ﬂoresta, próximo a estrada no município de Santarém
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(PA), visualmente entre duas áreas de desmatamento (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018)
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Ducke (Rodrigues 5947).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CHRYSOBALANACEAE
Hirtella glaziovii Taub.
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:13-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa associada a Mata Atlântica nos estados do Rio de Janeiro e São
Paulo. Apresenta distribuição muito restrita, EOO=1593 km², AOO=24 km² e ocorrência em
ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal severamente fragmentada. Ocorre predominantemente em ﬂorestas pouco
perturbadas e, em menor frequência, em ﬂorestas secundárias em regeneração, com registros
efetuados dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral e no território de
abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora endêmica ameaçada de extinção
do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018). Apesar disso, sua área de ocorrência encontra-se
próxima a dois dos mais signiﬁcativos centros urbanos do país, sujeita a eventos de stress como
expansão urbana desordenada, crescimento do turismo nas áreas protegidas, desmatamento e
aumento na intensidade e frequência de eventos de incêndio (Ribeiro et al., 2009; Soares, 2008;
SEMA/IF-SP, 2008; Critical Ecosystem Partnership Fund, 2001; Fernandes et al., 1999). Diante do
exposto, portanto, considera-se a espécie Em Perigo (EN) de extinção. Infere- se declínio contínuo em
EOO, AOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, busca
por novas localidades, censo, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação)
urgentes a ﬁm de se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Bot. Jahrb. Syst. 15(2, Beibl. 34): 8. 1892
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: RIO DE JANEIRO, município de Rio de Janeiro (Glaziou 4967); SÃO PAULO, município de Santo
André (Kuhlmann 4328), Caraguatatuba (Paula-Souza 3630), São Paulo (Barreto 355), Salesópolis
(Kuhlmann 1748).
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Ecologia:
Hábito: tree
small tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Vegetação Secundária de Floresta Ombróﬁla Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 3-8 m de altura (Kuhlmann 1577; Barreto 355), ocorrendo nos domínios da Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Apresenta ocorrência em mata preservada
(Matos 12762), áreas altas, no topo de picos, morros e serras (Markgraf 3096) e em mata secundária
(Barreto 355)
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Oct to Jan
Resume: A espécie foi coletada em ﬂor nos meses de: outubro (Markgraﬀ 3096), novembro(Barreto
355), dezembro (Hoehne s.n; NY378209) e janeiro (Glaziou 4946); e em frutos no mes de janeiro
(Kuhlmann 1748). Há registro de indivíduo visitado por insetos (Garcia 1398).

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
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
Declínio:
habitat
locality
occurrence
Detalhes: A expansão da área urbana formal e informal da cidade do Rio de Janeiro sobre o maciço da
Tijuca constitui o principal e mais antigo vetor de transformação da estrutura da paisagem. A
ocupação espontânea do tipo favela ganha destaque pela característica peculiar de instalam-se,
geralmente, em lugares menos privilegiados em relação à probabilidade de problemas erosivos, como
áreas de grande declividade no sopé de aﬂoramentos rochosos (Fernandes et al., 1999).
A ocupação urbana foi classiﬁcada no Plano de Manejo do Parque Nacional Serra do Mar como um
vetor de pressão antrópica extrema(SEMA/IF-SP, 2008). O crescente processo de adensamento
urbano ao longo do vale do Paraíba e do litoral, é um dos principais fatores impactantes para a
biodiversidade encontrada no Parque (SEMA/IF-SP, 2008). A implantação de gasodutos e torres
repetidoras, assim como a ocupação clandestina das encostas, cria um cenário de fragmentação e
perda de habitat (SEMA/IF-SP, 2008). As ﬂorestas de planície encontram-se atualmente ameaçadas
pela ocupação humana e expansão imobiliária (SEMA/IF-SP, 2008).
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
locality
Detalhes: O turismo é uma atividade muito intensa em toda a área do Parque Nacional da
Tijuca,sendo o Pico da Tijuca uma das localidades intensamente visitadas (Soares, 2008).
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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR (Garcia 1447); ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL MUNICIPAL DO CAPIVARI-MONOS (Barretos 335); PARQUE NATURAL MUNICIPAL
NASCENTES DE PARANAPIACABA (Kuhlmann 4328); PARQUE NACIONAL DA TIJUCA (Glaziou 4946).

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:

CHRYSOBALANACEAE
Hirtella hebeclada Moric. ex DC.
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 16 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por azeitona-da-mata, cinzeiro e pau-de-lixana, foi coletada em Floresta
Ombróﬁla (Floresta Pluvial), Floresta Ciliar e/ou de Galeria, Restinga e Floresta Estacional
Semidecidual associadas a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Apresenta distribuição ampla,
EOO=1016432 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. Há registros de uso da madeira para construção civil e naval, porém é bem pontual
e pouco documentado. É cultivada em viveiros e amplamente utilizada em reﬂorestamentos e
recuperação de áreas degradadas. 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, H. hebeclada foi considerada como
Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números
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populacionais) a ﬁm de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na
natureza.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Prodr. [A. P. de Candolle] 2: 529. 1825. Popularmente conhecida por azeitona da
mata (Silva 131), cinzeiro e pau-de-lixana na região sudeste (Flora do Brasil 2020, 2018). De acordo
com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Sim. Há
registros de uso da madeira para construção civil e naval, porém acredito que seja algo bem pontual,
mas não tenho muito conhecimento sobre. Com certeza é cultivada em viveiros, utilizada em
reﬂorestamentos e recuperação de áreas degradadas. 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.:
Sim. Rio de Janeiro, Niterói, Parque Estadual da Serra da Tiririca; Rio de Janeiro, Niterói, Parque
Natural Municipal de Niterói (PARNIT); São Paulo, Parque Intervales; Espírito Santo, Santa Teresa, Esta
o Biológica de Santa Lúcia; Santa Catarina, Águas Mornas, RPPN Rio das Lontras; Rio de Janeiro, Horto
Florestal; São Paulo, Parque Ecológico APA do Carmo; Rio de Janeiro, Silva Jardim, Reserva Biológica
de Poço das Antas; Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Reserva da Petrobras; Paraná, Reserva Natural
Salto Morato; São Paulo, São Miguel Arcanjo, Parque Estadual Carlos Botelho; Minas Gerais, Itambé do
Mato Dentro, APA Morro da Pedreira; Santa Catarina, Blumenau, Parque Natural Municipal São
Francisco de Assis; ; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie
com distribuição ampla. R.: Sim. Ocorre em áreas de ﬂoresta ombróﬁla e estacional na Mata Atlântica
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nos estados do ES, RJ, MG, SP, PR, SC e RS, e em regiões de ﬂoresta semidecidual em Cerrado nos
estados de MG e SP.; 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. (Rafael Gomes Barbosa da Silva, com. pess. 19/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A árvore é colhida na natureza para uso local da madeira (Tropical Plants Database, 2018).
De acordo com o especialista,a espécie é cultivada em viveiros, utilizada em reﬂorestamentos e
recuperação de áreas degradadas (Rafael Gomes Barbosa da Silva, com. pess. 19/11/2018).

Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern.
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Hirtella+hebeclada. (acesso em 12 de novembro
2018).
População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada frequente. Não apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional (Rafael Gomes Barbosa da Silva, com. pess. 19/11/2018).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados: Bahia
(Lombardi 9428), Espirito Santo (Hatschbach 61601), Minas Gerais (Forzza 1684), Paraná (Ziller e
Maschio 964), Rio de Janeiro (), Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Segundo a Flora do
Brasil 2020, a espécie não ocorre na Bahia.
AOO: 252km²
EOO: 1016432km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2 Savanna
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa Montana
Floresta Ombróﬁla Densa Submontana
Vegetação de Restinga
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Restinga
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores até 16 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica e 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
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Reserva Biológica de Poço das Antas, Duque de Caxias, Reserva da Petrobras, Horto Florestal e
Parque Estadual da Serra da Tiririca, Parque Natural Municipal de Niterói (RJ), Parque Estadual Carlos
Botelho, Parque Estadual Intervales, Parque Ecológico APA do Carmo (SP); Estação Biológica de Santa
Lúcia (ES); Parque Natural Municipal São Francisco de Assis, RPPN Rio das Lontras (SC); Reserva
Natural Salto Morato (PR); APA Morro da Pedreira (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).
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Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 16. Other
Recurso: whole plant
Proveniência: cultivated
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Hirtella martiana Hook.f.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores: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 Caatinga (stricto sensu) e Floresta Ciliar e/ou de Galeria associadas a Caatinga e ao
Cerrado nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Tocantins e no Distrito Federal. Apresenta
distribuição ampla, EOO=377260 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 existem extensões signiﬁcativas de
ecossistemas naturais em estado prístino de conservação. A espécie ocorre ocorre sempre associada
a cursos d'água e em distintos domínios ﬁtogeográﬁcos, de forma frequente na maior parte das
localidades em que foi registrada. H. martiana pode não ser tão ameaçada em relação a outras
espécies do Cerrado por ocorrer em ambientes considerados Areas de Proteção Permanente - APPs.
Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número
de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam
sua existência na natureza. Assim, H. martiana foi considerada como Menor Preocupação (LC),
demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a ﬁm de se
ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Flora Brasiliensis 14(2): 29. 1867. De acordo com especialista botânico a espécie:
1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Algumas coletas na Chapada dos Veadeiros possivelmente podem ser dentro
do PARNA, mas não é especiﬁcado. Além disso, existem coletas pontuais na APA Bacia do Rio São
Bartolomeu em Brasília-DF, na APA da Cafuringa também no DF e no Parque Estadual de Pandeiros
em Januária-MG.; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com
distribuição ampla. R.: Sim. Hirtella martiana ocorre sempre associada a cursos d´água (matas
ciliares e ﬂorestas de galeria) em regiões de cerrado e caatinga, porém sua distribuição é limitada
apenas a estes ambientes. Ocorre nos estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, DF e sul do Tocantins.;
5 - possui amplitude de habitat. R.: Não. ; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Sim. ; 7 - apresenta
dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos
indivíduos na população. R.: Frequente; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.:
Acredito que as ameaças sejam em relação a sua ocorrência ser principalmente em áreas de cerrado
fora de áreas de proteção ambiental. O bioma como um todo sofre ameaças constantes devido à
ampliação da pecuária. No entanto, Hirtella martiana pode não ser tão ameaçada em relação a outras
espécies do cerrado por ocorrer em matas ciliares, que são áreas de proteção permanente.; (Rafael
Gomes Barbosa da Silva, com. pess. 16/11/2018).
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Frequente (da Silva, R.G.B., com. pess., 2018).
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados da Bahia (Guedes 22549), Distrito Federal (Ramos 2339), Goiás (dos Santos 163), Minas
Gerais (Carvalho 521), Tocantins (Pereira-Silva 10924).
AOO: 256km²
EOO: 377260km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Cerrado
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore de 15 m de altura (Fonseca 1208) que ocorre no Cerrado (lato sensu) (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018), e em Matas Ciliares e Florestas de Galeria (da Silva, R.G.B., com. pess.,
2018).
Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A pecuária é uma das principais fontes de renda e subsistência para os habitantes da
Caatinga (Antongiovanni et al., 2018). Em geral, bovinos, caprinos e ovinos são criados em regime de
liberdade, tendo acesso à vegetação nativa como base de sua dieta (Marinho et al. 2016). Na
Caatinga e em outras regiões semiáridas, o pastejo tem sido associado à compactação do solo,
redução na sobrevivência de plântulas e mudas, consumo de biomassa de dossel, alteração da
riqueza e composição das plantas (Marinho et al. 2016). Além disso, a sinergia entre o efeito do gado
pastando em remanescentes semiáridos e a invasão de espécies exóticas tem sido relatada (Hobbs,
2001). A pecuária é um distúrbio crônico na Caatinga que tem efeitos negativos sobre a diversidade
de plantas (Ribeiro et al., 2015).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A extração de madeira para carvão, construção civil e uso doméstico tem sido uma ameaça
generalizada à Caatinga por muitos séculos. Historicamente, árvores grandes e maduras eram
altamente valiosas ao ponto de serem suprimidas a virtualmente desaparecerem da paisagem. O uso
industrial das árvores da Caatinga para a produção de carvão, que é parcialmente feito de forma
ilegal e descontrolada, contribui fortemente para modiﬁcar a densidade e a estrutura da vegetação
remanescente (Gariglio et al., 2010). O uso de madeira e carvão para uso doméstico (por exemplo,
forno a lenha) também não é desprezível, correspondendo a 30% do que é extraído anualmente
(Gariglio et al., 2010).
Ameaça: 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
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serviços ecossistêmicos, o Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal original, e apenas
19,8% permanece inalterado. Entre 2002 e 2011, taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores do que na Amazônia (Strassburg et al., 2017).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
APA Bacia do Rio São Bartolomeu em Brasília-DF, na APA da Cafuringa também no DF e no Parque
Estadual de Pandeiros em Januária-MG, PARNA Chapada dos Veadeiros (da Silva, R.G.B., com. pess.,
2018)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Hirtella prancei Asprino & Amorim
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:14-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa associada a Mata Atlântica no estado da Bahia, municípios de
Igrapiúna e Arataca. Apresenta distribuição muito restrita, EOO=1727 km², AOO=16 km² 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; 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 H. prancei na natureza. Considerada
ocasional nos municípios de ocorrência, estes resguardam entre 10% e 25% de vegetação original
(SOS Mata Atlântica e INPE, 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.
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Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, busca por novas localidades, censo, números e
tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a ﬁm de se garantir a perpetuação
desta espécie no futuro.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Phytotaxa 265(3): 260. 2016.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Espécie considerada ocasional (Loureiro et al. 3014).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 Igrapiúna (Guedes et al. 25601), Arataca (Asprino 117) e Ilhéus
(Mattos-Silva 3074)
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores ou arvoretas 3–15 m alt, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018), com especiﬁcidade de habitat em Floresta Ombróﬁla Densa(Asprino e
Amorim, 2016) .
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
occupancy
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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Arataca com 43596 ha tem 1,8% de seu território (788 ha) transformados
em pastagem (Lapig, 2018).
O município de Igrapiúna, com cerca de 52721 ha, contém 1% de sua área convertida em pastagens
(Lapig, 2018).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
locality
Detalhes: A espécie foi coletada em fragmento próximo à áreas de desmatamento, na Fazenda
Attalea, distrito de Castello Novo, município de Ilhéus(AM) (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018). A
paisagem fragmentada pode ser resultado de uso das terras para pastagem e ou agricultura, pois
nessa área do município de Ilhéus, há apenas diminutos fragmentos descaracterizados, sendo que a
maior parte foi substituída principalmente por plantações de cacau em sistema de cabruca ou com
sombreamento monoespecíﬁco, além de pastagens e pequenas roças de cultivos diversos
(Sambuichi, 2003).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE NACIONAL DA SERRA DAS LONTRAS () e na RESERVA PARTICULAR
DO PATRIMôNIO NATURAL ESPINITA ()
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CHRYSOBALANACEAE
Licania araneosa Taub.
Risco de extinção: VUB1ab(i,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:21-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Cerrado lato sensu e Floresta Ciliar e/ou de Galeria no Distrito Federal e em Goiás.
Apresenta distribuição restrita, EOO=16357 km², menos de 10 situações de ameaça e ocorrência em
ﬁtoﬁsionomias severamente fragmentadas. Sabe-se que o Cerrado, onde ocorre exclusivamente,
perdeu 46% de sua cobertura vegetal original (Strassburg et al., 2017). Adcionalmente, municípios
em que a espécie foi documentada sofreram reduções severas na sua cobertura vegetacional original,
sendo substituídas por pastagens e plantações de soja de grande escala (Lapig, 2018), além de
sofrerem impactos antrópicos como mineração (Portal da Mineração, 2017; Moura et al., 2007),
crescimento urbano exponencial (Carvalho e Romero, 2013), aumento na intensidade e frequência de
incêndios ﬂorestais (Pivello, 2011; Kolbek e Alves, 2008) e presença de espécies exóticas de alto
poder competitivo (Lopes e Moreira, 2004) . Apesar de protegida dentro dos limites de Unidades de
Conservação de proteção integral, a espécie foi considerada Vulnerável (VU) em relação ao seu risco
de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO e extensão e qualidade do habitat. Recomenda-se
ações de pesquisa (tendência e números populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a ﬁm
de se evitar a ampliação de seu risco de extinção no futuro.

334

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Bot. Jahrb. Syst. 21(4): 428. 1895
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
DISTRITO FEDERAL, município de Brasília (Ramos 6657); GOIÁS, municípios de Mossâmedes (Irwin
11833), Niquelândia (Mendonça 3029), Pirenópolis (Mendonça 3617).
AOO: 24km²
EOO: 16357km²

335

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore com até 20 m de altura (Irwin 18229), que habita o Cerrado, em Floresta de Galeria
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Jan to
fruiting Jul to Aug
Resume: Foi coletada em ﬂor no mês de janeiro (Irwin 11833); e com frutos em julho (Ramos 6657),
agosto (Mendonça 3029)
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O crescimento urbano do Distrito Federal vem ocorrendo sem os devidos cuidados com o
meio ambiente (Carvalho e Romero, 2013)
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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 Mossâmedes embora abrigue 1/2 da área do P.E. da Serra Dourada, tem
62% de seu território utilizado para pastagem (Lapig, 2018). O município de Niquelândia com
984321ha possui 19,7% de seu território (194841ha) transformado em pastagem. (Lapig2018). O
município de Pirenópolis tem 38% de seu território utilizado para pastagem (Lapig, 2018).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: No município de Pirenópolis, em Goiás, há atividade mineradora para a construção civil
(Moura et al., 2007). No município de Niquelândia "Somente em 2016, a produção de 9 mil toneladas
de níquel gerou quase R$ 1,1 milhão em impostos. Com a produção estabilizada atualmente, a
Codemin teve importante contribuição para o processo de consolidação das operações de níquel da
Anglo American no estado de Goiás" (Portal da Mineração, 2017)
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Reserva Particular do Patrimônio Natural Flor das Águas - GO (Mendonça 3617); Área de Proteção
Ambiental de Pouso Alto - GO; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL - DF; ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DOURADA - GO
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CHRYSOBALANACEAE
Licania bahiensis Prance
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:14-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida como chuiri, foi coletada em Floresta Ombróﬁla Densa associada a Mata
Atlântica no estado da Bahia, municípios de Ilhéus e Guaratinga. A espécie é conhecida somente pelo
seu material-tipo e poucas outras coleções realizadas em 1973, e desde então pouco se avançou em
relação ao conhecimento sobre a população de L. bahiensis 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 uma avaliação de risco de extinção robusta.
Assim, demanda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) urgentes
que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de novas e precisas
informações.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 9: 165. 1972. Popularmente conhecida por Chuiri na [Bahia]
(Velloso 736).
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 Ilhéus (Velloso 736), Guaratinga (Pinheiro 2078).
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Resume: Árvores de 3-15 m de altura (Verdi 1416), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
locality
Detalhes: A espécie foi registrada para uma área no município de Ilhéus, BA, em que há apenas
diminutos fragmentos descaracterizados, sendo que a maior parte foi substituída principalmente por
plantações de cacau em sistema de cabruca ou com sombreamento monoespecíﬁco, além de
pastagens e pequenas roças de cultivos diversos (Sambuichi, 2003).
O município de Guaratinga, com cerca de 218.792 ha, contém 3,06% de sua área convertida em
agricultura (Lapig, 2018).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occupancy
Detalhes: Nos municípios de Itamaraju, Ilhéus e Uruçuca, cerca de 80% da cobertura original da Mata
Atlântica foi desmatada. Em Ilhéus, esse percentual é de 65% (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).
No município de Guaratinga, a espécie apresenta ocorrência na borda de fragmento próximo a
estrada e imerso em áreas de desmatamento e pastagem (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
Detalhes: O município de Guaratinga, com cerca de 218.972 ha, contém 38,27% de sua área
convertida em pastagens (Lapig, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
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Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Licania cymosa Fritsch
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marcio Verdi
Data:21-11-2018
Justiﬁcativa: Justiﬁcativa:Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). Foi coletada em Floresta Ombróﬁla Densa de tabuleiros e Restinga associadas a
Mata Atlântica no estado da Bahia. Apresenta distribuição restrita, EOO=499 km² e ocorrência em
ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais severamente fragmentadas. Estima-se que restem atualmente cerca de 15%
da vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al., 2009). Sabese 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, além do crescimento urbano
e especulação imobiliária sobre áreas de Restinga, constituem os principais vetores de stress a
persistência de L. cymosa na natureza (Sambuichi, 2003). Apesar de possuir registros efetuados
dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral, a espécie possui distribuição
restrita a região sul da Bahia, em habitats ﬂorestais severamente fragmentados e impactados por
ações antrópicas, mesmo dentro das áreas protegidas (Google Earth Pro, 2018; Gulberg, 2008).
Assim, 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. K. K. Naturhist. Hofmus. 4: 47. 1889.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
Distribuição:
Altitude => Tipo de Valor: absolute Absoluto: 50
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, município de Ilhéus (Mattos-Silva 1136), Cairu (Borges 751), Maraú (Belém 3082).
Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie ocorre no estado do Pará, porém o registro da localidade
(Ducke 2870) foi atualmente invalidado pela especialista considerando identiﬁcação taxonômica
incorreta (Asprino Pereira, com.pess.). A espécie foi coletada a 50 m de altitude (Mattos-Silva 1136)
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
3.6 Subtropical/Tropical Moist Shrubland
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa Submontana
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Restinga
Área antrópica
Resume: Árvores de 5-10 m de altura (Jardim 2617; Mattos-Silva 1136), ocorrendo nos domínios da
Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Ocorre em Mata costeira (Belém 3082),
Restinga arbustiva (Jardim 2617) e em capoeira antropizada (Mattos-Silva 1136).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
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qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
occurrence
locality
Detalhes: Nos municípios de Ilhéus e Itacaré, ﬁguram entre as principais atividades causadoras da
perda de habitat as lavouras de cacau, banana, seringuais, coco-da-bahia e a pecuária (IBGE
Cidades@, 2012).
Ameaça: 5.3.3 Unintentional eﬀects: subsistence/small scale (species being assessed is not the
target) [harvest]
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No município de Ilhéus é comum o extrativismo da piaçava (IBGE Cidades@, 2012).
Segundo o coletor (Mattos-Silva 1136), a espécie foi coletada em 1980, em uma área de "capoeira,
bastante estragada por extratores de ﬁbras produzidas pela piaçaveira", sendo, portanto, uma
ameaça local para a localidade no município de Ilhéus.
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence

345

Detalhes: Cairu é um dos dois únicos municípios brasileiros inteiramente arquipelágicos (o outro
sendo Ilhabela - SP). Muito próximo a Salvador, é formado por 26 ilhas dentre as quais destacam-se
as localidades Morro de São Paulo e Moreré, muito conhecidas atualmente pelo turismo crescente na
região (Gulberg, 2008). A partir dos anos 90, o ﬂuxo turístico na região aumentou signiﬁcativamente e
de forma desordenada(Gulberg, 2008). Com uma infra-estrutura que não poderia suportar a
crescente demanda de períodos de alta estação, houveram graves conseqüências para o meio
ambiente local (Gulberg, 2008). Atualmente, o aumento do turismo de massa contribuiu para o
agravamento de problemas na APA, como por exemplo: o desmatamento, a sobre-pesca, a ocupação
desordenada do solo, a especulação imobiliária, a descaracterização da cultura local, a prostituição,
assédios sexuais, furtos e roubos, drogas e o acúmulo do lixo (Gulberg, 2008).
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A espécie foi coletada em fragmento próximo à areas de desmatamentos associados às
estradas na localidade, no município de Maraú (BA)(Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no REFúGIO DE VIDA SILVESTRE DE UNA (PI), RESERVA BIOLÓGICA DE UNA
(PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE CAMAMU (US)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Licania fritschii Prance
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marcio Verdi
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Data:15-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Amazonas e Pará.
Apresenta distribuição muito ampla por toda a bacia amazônica, EOO=232343 km² e ocorrência em
Unidade de Conservação de uso sustentável e regiões onde ainda predominam na paisagem
ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais em estado primitivo de conservação. Aparentemente, a espécie encontra-se
livre de ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos que afetem sua perpetuação. Diante do
exposto, portanto, a espécie foi considerada neste momento como de Menor Preocupação (LC),
demandando ações de pesquisa (números e tendências populacionais) a ﬁm de se evitar sua inclusão
em categoria de ameaça mais restritiva no futuro.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 9: 59. 1972.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
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Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: AMAZONAS, município de Borba (Ducke s.n; RB538901),Tabatinga (Krukoﬀ 8850); PARÁ,
município de Belém (Ducke s.n.; RB537071).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Resume: Árvores de 5 m de altura (Pires 6731), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018), especiﬁcamente em Mata de Terra ﬁrme (Ducke s.n. RB 537071)
Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com ﬂorestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
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50% de sua vegetação nativa (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).
O município de Borba com 4425219 ha tem 0,08% de seu território (3759 ha) transformados em
pastagem (Lapig, 2018).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
locality
occurrence
occupancy
Detalhes: A espécie foi coletada em fragmentos próximos à área urbana na Reserva Florestal
Mucambo e no município de Belém (PA) (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
locality
occupancy
occurrence
Detalhes: A espécie foi coletada em fragmento próximo à áreas de desmatamento, no município de
Tabatinga (AM) (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO METROLPOLITANA DE BELÉM
(US)
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Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CHRYSOBALANACEAE
Licania impressa Prance
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:26-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de grande porte excedendo 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). Popularmente conhecida por cariperana, foi coletada em Floresta de Terra Firme e
Floresta Ombróﬁla associadas a Amazônia nos estados do Amapá, Amazonas e Pará. Apresenta
distribuição ampla, EOO=193957 km² e presença conﬁrmada dentro dos limites de Unidade de
Conservação. Descrita como muito frequente em algumas localidades, não se conhecem usos efetivos
que resultem em reduções populacionais especíﬁcas, apesar de ser descrita como madeira dura.
Assim, L. impressa foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento. Recomenda-se
ações de pesquisa (tendências e números populacionais) e conservação (Plano de Manejo) a ﬁm de se
garantir a perpetuação da espécie na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 9: 118. 1972
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie. "É madeira dura" (Nascimento 340 e 363)
População:
Não existem dados populacionais. "Árvore grande, muito frequente no lugar excedendo 30 m de
altura" (Ducke 25032, Manaus em 1933).
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência nos
estados do AMAPÁ, municípios de Mazagão (Conceição 101), Vitória do Jari (Pires 1884); AMAZONAS,
municípios de Manaus (Coelho 1986), Rio Preto da Eva (Silva s.n.); PARÁ, municípios de Belterra
(Pessoal do L.P.F. 1320), Santa Maria do Pará (Maguire 56066), Santarém (Silva 2621), Tomé-Açu
(Nascimento 340)
AOO: 76km²
EOO: 193957km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 30 m de altura (Ducke 25032), que habita a Amazônia, em Floresta de Terra
Firme e Floresta Ombróﬁla (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de ﬂoresta
anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então
estimulado não apenas por estradas que aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas
também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de
posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas
por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas
principais estimulam a construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes
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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).Apesar de situado na Calha Norte do AM no
estado do Amapá, o município de Mazagão perdeu cerca de 4% de sua cobertura ﬂorestal original
entre 2012 e 2016 (Lapig, 2018)
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na ﬂoresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando signiﬁcativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais signiﬁcativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada nas seguintes UCs: RESERVA EXTRATIVISTA TAPAJÓS ARAPIUNS (PA); ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO-SETOR ATURIÁ-APUAUZINHO (AM); ÁREA
DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICA PROJETO DINÂMICA BIOLÓGICA DE FRAGMENTOS FLORESTAIS
(AM); AREA DE PROTECAO AMBIENTAL XERIUINI (AP)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
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Licania lamentanda Prance
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marcio Verdi
Data:21-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa de tabuleiros e Restinga associadas a Mata Atlântica no estado
da Bahia. Apresenta distribuição restrita, EOO=794 km² e ocorrência em ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais
severamente fragmentadas. Estima-se que restem atualmente cerca de 15% da vegetação original da
Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al., 2009). 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, além do crescimento urbano e especulação imobiliária sobre
áreas de Restinga, constituem os principais vetores de stress a persistência de L. lamentata na
natureza (Sambuichi, 2003). Apesar de possuir registros efetuados dentro dos limites de Unidades de
Conservação de proteção integral, a espécie possui distribuição restrita a região sul da Bahia, em
habitats ﬂorestais severamente fragmentados e impactados por ações antrópicas, mesmo dentro das
áreas protegidas (ICMBio, 2018). Assim, 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: Fl. Neotrop. Monogr. 9(Suppl.): 51. 1989.
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 Ilhéus (Mori 13673), Una (Amorim 1129), Uruçuca (Thomas 7510),
Itacaré (Matos 3553).
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores de 5-20 m de altura (Amorim 1129), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Ocorre especiﬁcamente em Restinga, em solo arenoso
(Mori 13673).
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).
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Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
occupancy
locality
Detalhes: Na localidade Acuripe (município de Ilhéus), a espécie ocorre em área de Restinga próxima
à praia, onde há loteamentos residenciais (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018a).
A espécie também ocorre em área de loteamento residencial, no município de Itacaré (Google Earth
Pro Version 7.3.2., 2018b).
Segundo Silva (2002), uma preocupação é a forte erosão genética que populações naturais da
espécie vêm sofrendo, principalmente por inﬂuências antrópicas causadas por empreendimentos
imobiliários nos municípios com potencialidade turístico, a exemplo de Ilhéus, Valença, Itacaré e Porto
Seguro.

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
occurrence
locality
Detalhes: A espécie foi registrada para uma área no município de Ilhéus, BA, em que há apenas
diminutos fragmentos descaracterizados, sendo que a maior parte foi substituída principalmente por
plantações de cacau em sistema de cabruca ou com sombreamento monoespecíﬁco, além de
pastagens e pequenas roças de cultivos diversos (Sambuichi, 2003).
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
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Declínio:
habitat
occurrence
locality
Detalhes: A atividade turística está sendo intensivamente estimulada pelo governo do estado. A
Coordenação de Desenvolvimento do Turismo - CODETUR, ligada a Secretaria da Cultura e Turismo do
governo do estado da Bahia, elaborou o Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia. O objetivo
é dotar o estado das condições necessárias para o aproveitamento de suas potencialidades naturais,
históricas e culturais, ordenando o espaço territorial e deﬁnindo as ações necessárias ao
desenvolvimento do turismo. Desta forma, foram deﬁnidas Zonas Turísticas e uma delas é a Costa do
Cacau, litoral sul, abrangendo os municípios de Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Una e Canavieiras (ICMBio,
2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE CAMAMU (US); ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE (US); ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
LAGOA ENCANTADA (US); REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DE UNA (PI); RESERVA BIOLÓGICA DE UNA
(PI);

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

CHRYSOBALANACEAE
Licania miltonii Prance
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:06-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente por macucu, a espécie foi coletada em Floresta de Terra Firme e Floresta
Ombróﬁla Densa associada a Amazônia nos estados do Acre e Mato Grosso. A espécie é pouco
representada em herbários e pouco se avançou em relação ao conhecimento disponível desde sua

359

descrição formal. Além disso, sabe-se que extensas áreas ainda em estado primitivo de conservação
e pouco inventariadas botanicamente predominam na região em que a espécie 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 (distribuição, números e tendências
populacionais) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de
novas e precisas informações.

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Acta Amazonica 13(1): 24, 26–28, f. 4. 1983. Nome vernáculo Macucu
(Lima 196).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do
ACRE, município Brasiléia (Lima 196); MATO GROSSO, município Juína (Silva 4296).
AOO: 12km²
EOO: 10360km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 10 m de altura (Silva 4684) que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme e
na Floresta Ombróﬁla (Floresta pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering Dec to Jan
fruiting May to May
Resume: Licania miltonii é uma espécie hermafrodita. A espécie foi registrada com ﬂores em:
dezembro (Lima 196a) e janeiro (Silva 4296) Foi registrada com frutos em maio (Silva 4684).
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
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). Os municípios Brasiléia (AC) e Juína (MT) onde ocorre a Licania miltonii encontram-se na região
conhecida como Arco do desmatamento (Lapig, 2018).
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores
migrantes e investimentos para áreas de ﬂoresta anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia.
Segundo o autor, o
desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a lucratividade da
agricultura e da pecuária,
mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento
de posse de terras.
As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros,
mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias
também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o
desmatamento em
áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de estradas secundárias que
fornecem acesso a
regiões distantes da rota principal da rodovia. Um exemplo importante é a reconstrução planejada da
rodovia BR-319
(Manaus-Porto Velho). Estradas laterais abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do
estado do
Amazonas, que incluia vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por
grileiros e posseiros
(Fernside e Graça, 2006).
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com ﬂorestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo Nepstad et al. (2006) a indústria
pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento anual, esteve
temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região ﬂorestal (1,5 milhão de km²)
no sul da Amazônia seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).
Ameaça: 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).
Ações de Conservação:
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Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Extrativista Chico Mendes (Lima 196).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Licania nelsonii Prance
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:06-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Igapó e Floresta Ombróﬁla associada a Amazônia nos estados do Amazonas e
Rondônia. A espécie é pouco representada em herbários e pouco se avançou em relação ao
conhecimento disponível desde sua descrição formal. Além disso, ocorre em Unidades de
Conservação de proteção integral e sabe-se que extensas áreas ainda em estado primitivo de
conservação e pouco inventariadas botanicamente predominam na região em que foi documentada.
Diante da carência de dados geral, a espécie foi considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste
momento, uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco
de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de pesquisa (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: Flora Neotropica, Monograph 9S: 53, f. 13, 62. 1989.
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, município Barcelos (Prance 29091); RONDÔNIA, município Porto Velho
(Pereira-Silva 14571).
AOO: 16km²
EOO: 5699km²
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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)
Floresta de Igapó
Resume: Árvore de 30 m de altura (Pereira-Silva 14571) que habita a Amazônia, na Floresta de Igapó
e na Floresta Ombróﬁla (Floresta pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering Fev to Fev
fruiting Jun to Jun
Resume: Licania nelsonii é uma espécie hermafrodita. A espécie foi registrada com ﬂores em:
fevereiro (Rodrigues 10501) e foi registrada com frutos em junho (Pereira-Silva 14571).
Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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Detalhes: O município de Porto Velho tem aproximadamente 15,36% do seu território ocupado com
pastagem (Lapig, 2018)
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: São expressivas as ocorrências relacionadas aos pegmatitos na região nordeste brasileira,
destacando-se os estados da Bahia, Paraíba e Ceará. No Estado do Amazonas alem da citada reserva
do Pitinga deveriam ser somadas as dezenas de ocorrências no Alto e Médio Rio Negro, as quais são
constantemente exploradas por indígenas e não indígenas, em reservas e parques nos Municípios de
Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, tudo ao arrepio da lei (ANM, Tantalita, 2005)
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
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substituindo as ﬂorestas
nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi veriﬁcado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
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). O municípios de Porto Velho (RO) Licania nelsonii encontra-se na
região conhecida como Arco do desmatamento (Lapig, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 2 Land/water management
Situação: on going
O município de Barcelos, segundo maior do Brasil onde encontra-se inserido o Parque Estadual da
Serra do Aracá, possui pouca vocação agropecuária e, apesar do desenvolvimento de atividades
econômicas de impacto, como a retirada (legal e ilegal) de madeira e o estabelecimento de pequenas
culturas (milho, cana), ainda possui cerca de 82% (10.077.785 ha) de seu território recoberto por
vegetação nativa, legalmente protegida através de uma extensa rede de áreas protegidas (Unidades
de Conservação de diferentes esferas administrativas e graus de proteção e Terras Indígenas) (Lapig,
2018)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CHRYSOBALANACEAE
Licania riedelii Prance
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:22-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa, Floresta Estacional Semidecidual e Restinga associadas a
Mata Atlântica nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição relativamente
ampla, EOO=32623 km² e presença em múltiplas ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais, além da presença em
diversas Unidades de Conservação de distintos níveis de proteção e esferas administrativas. Também
possui ocorrência 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
se conhecem usos efetivos ou potenciais que afetem sua perpetuação na natureza. Assim, foi
considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa
(números e tendências populacionais, busca por subpopulações em Minas Gerais, onde a espécie não
é documentada desde 1985) a ﬁm de se evitar sua inclusão em categoria de ameaça no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 9: 155. 1972.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: MINAS GERAIS, município de Ouro Preto (Magalhães Gomes 21709), Catas Altas (Riedel 518);
RIO DE JANEIRO, município de Guapimirim (Lima 2178), Magé (Vistorio s.n.; RB70170), Saquarema
(Farney 4546), Teresópolis (de Paula 727), Campos dos Goytacazes (Souza 239), Arraial do Cabo
(Andrade 65), Armação de Búzios (Dantas 74), Rio das Ostras (Oliveira 351).
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Floresta Estacional Semidecidual
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores até 20 m de altura (Lima 2178), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018). Além da ocorrência em FOD, foi coletada em Floresta Ombróﬁla
Densa em Floresta semidecidual sobre tabuleiro (Dantas 74), Restinga (Andrade AC 65).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
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qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: Atividade mineradora em expansão, nas minas de Fazendão e Lavra Azul, no município de
Catas Altas, em Minas Gerais (Santos, 2010). Na Serra do Caraça, houve mineração de ouro e hoje há
atividade mineradora de ferro alterando signiﬁcativamente a paisagem do lugar (Machado, 2008). A
cidade de Ouro Preto foi fundada e desenvolvida a partir do descobrimento de depósitos de ouro
aluvionar no ﬁnal do século XVII , tendo rapidamente se tornado o segundo maior centro populacional
na América latina e a capital da província de minas Gerais. O auge da corrida do ouro ocorreu durante
os primeiros quarteis do século XVIII com intensas atividades mineradoras subterrâneas e a céu
aberto, em vales e encostas. A partir do século XIX e inicio do seculo XX a cidade sofreu um
esvaziamento econômico e político devido à mudança da capital do estado para Belo horizonte.O
desenvolvimento retornou em 1950 em ouro preto com as atividades de mineração de ferro (Sobreira
e Fonseca, 2001).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: Na serra do Caraça, a silvicultura de eucalipto é marcante na paisagem, ocupando cada vez
mais espaço (Machado, 2008).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: Em estudo de degradação ambiental causada pela agricultura em Minas Gerais, o município
de Ouro Preto obteve um índice de degradação ambiental de 84% (Fernandes et al., 2005). O
município Campos dos Goytacazes atualmente possui menos de 3% de sua cobertura ﬂorestal
original, em conseqüência do intenso desmatamento iniciado no século XIX para a implementação de
monoculturas de cana-de-açúcar (Carvalho, et al. 2006). Campos dos Goytacazes possui 44.970 ha de
plantações de Cana equivalente ao 11,17% da área total do município e o valor da produção foi
128.164.896 R$ em 2015 (Lapig, 2018).
A espécie ocorre em fragmento em área agricola na bacia do Córrego sujo, município de Teresópolis
(de Paula 727), caracterizado por sistemas de produção hortícola intensivos, pequenos (menos de um
ha), mas freqüentemente irrigados (Gaese et al., 2005).
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: Em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, onde o crescimento urbano somado à falta de
planejamento da ocupação do meio físico, geram grandes problemas aos ecossistemas naturais
(Sobreira e Fonseca, 2001).
A expansão acelerada nos municípios de Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios,
Rio das Ostras e Macaé, além de loteamentos indiscriminados, todos assentados sobre as planícies
costeiras, ocasionam danos ambientais, pois além da destruição da vegetação de restinga, promovem
a contaminação das lagunas costeiras e do lençol freático (Dantas et al., 2001).
O município de Petrópolis passa por uma intensa e descontrolada expansão urbana, que acarreta na
construção de áreas impermeabilizadas, repercutindo na capacidade de inﬁltração das águas no solo,
favorecendo a ocorrência de enxurradas (Guerra et al., 2007).
Ameaça: 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

373

occurrence
Detalhes: A elevada frequência de incêndios na Serra dos Órgãos (Tanizaki-Fonseca e Bohrer, 2009;
Tanizaki-Fonseca et al., 2009) representa uma ameaça para as subpopulações da espécie que
ocorrem nas localidades de Petrópolis e Teresópolis.
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O sistema de gado ocupa notavelmente a maior extensão territorial, 83,7% da área agrícola
total do município de Teresópolis (Meier et al., 2006).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ÁREA DE PROTEçãO AMBIENTAL DE MASSAMBABA (US), PARQUE
ESTADUAL DA COSTA DO SOL (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS (US), RESERVA
BIOLÓGICA DO TINGUÁ (PI), MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ (PI), ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MACACU (US), MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO
DO ITAGUARÉ (PI), ÁREA DE PROTEçãO AMBIENTAL WALDEIR GONçALVES - SERRA DO ITAóCA (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUL-RMBH (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:

CHRYSOBALANACEAE
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Licania rigida Benth.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Rafael Gomes Barbosa da Silva; Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:17-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 13 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ciliar e/ou de Galeria associadas a Caatinga nos estados do Ceará, Maranhão,
Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Apresenta distribuição ampla, EOO=218161 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. São extraídos óleos da semente, sua madeira é muito utilizada para móveis, construção e
artesanato, além de aplicação no paisagismo, combustível e para medicina (da Silva, R.G.B, com.
pess., 2018). Apesar disso, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para
potenciais reduções no número de indivíduos maduros na natureza. Assim, L. rigida 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: Journal of Botany, being a second series of the Botanical Miscellany 2: 220. 1840.
Nome popular: Oiticica (Neto 136). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso
(madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. São extraídos óleos da semente, sua madeira é muito
utilizada para moveis, construção e artesanato. Utilizada no paisagismo, combustível e para
medicina. Popularmente conhecida como oiticica; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim.
APA do Rio Pandeiros, Estação Ecológica de Aiuaba, Estação Ecológica do Seridó; 3 - apresenta
registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Elá
só ocorre em ﬂorestas de galeria no domínio da caatinga; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6
- possui especiﬁcidade de habitat. R.: Sim. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho
populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Não sei informar;
9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: ; (Rafael Gomes Barbosa da Silva, com.
pess. 21/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: São extraídos óleos da semente, sua madeira é muito utilizada para moveis, construção e
artesanato. Utilizada no paisagismo, combustível e para medicina. Suas folhas também são utilizadas
contra diabates (da Silva, R.G.B, com. pess., 2018).
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Reference:
Agra M.F., Freitas, P. F., Barbosa-Filho, J. M. 2007. Synopsis of the plants known as medicinal and
poisonous in Northeast of Brazil. Rev Bras Farmacogn 17:114-140.

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 Ceará (Teixeira 52), Maranhão (Campos s.n.), Paraíba (Ataíde 535), Piauí (Neto 136), Rio
Grande do norte (Simon 530).
AOO: 144km²
EOO: 218161km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore de 13 m de altura (Simon 82) que ocorre na Caatinga, na Floresta Ciliar ou Galeria
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A pecuária é uma das principais fontes de renda e subsistência para os habitantes da
Caatinga (Antongiovanni et al., 2018). Em geral, bovinos, caprinos e ovinos são criados em regime de
liberdade, tendo acesso à vegetação nativa como base de sua dieta (Marinho et al. 2016). Na
Caatinga e em outras regiões semiáridas, o pastejo tem sido associado à compactação do solo,
redução na sobrevivência de plântulas e mudas, consumo de biomassa de dossel, alteração da
riqueza e composição das plantas (Marinho et al. 2016). Além disso, a sinergia entre o efeito do gado
pastando em remanescentes semiáridos e a invasão de espécies exóticas tem sido relatada (Hobbs,
2001). A pecuária é um distúrbio crônico na Caatinga que tem efeitos negativos sobre a diversidade
de plantas (Ribeiro et al., 2015).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A extração de madeira para carvão, construção civil e uso doméstico tem sido uma ameaça
generalizada à Caatinga por muitos séculos. Historicamente, árvores grandes e maduras eram
altamente valiosas ao ponto de serem suprimidas a virtualmente desaparecerem da paisagem. O uso
industrial das árvores da Caatinga para a produção de carvão, que é parcialmente feito de forma
ilegal e descontrolada, contribui fortemente para modiﬁcar a densidade e a estrutura da vegetação
remanescente (Gariglio et al., 2010). O uso de madeira e carvão para uso doméstico (por exemplo,
forno a lenha) também não é desprezível, correspondendo a 30% do que é extraído anualmente
(Gariglio et al., 2010).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: APA do Rio Pandeiros, Estação Ecológca de Aiuaba, Estação Ecológica do
Seridó (da Silva, R.G.B, com. pess., 2018).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: seed
Proveniência: cultivated
Detalhes:
Uso: 13. Pets/display animals, horticulture
Recurso: whole plant
Proveniência: natural
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Licania salzmannii (Hook.f.) Fritsch
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marcio Verdi
Data:22-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 50 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por oiti-coró ou oiti-da-bahia, foi coletada em Floresta Ombróﬁla Densa de
tabuleiros associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia e Espírito Santo. Apresenta distribuição
relativamente ampla, EOO=42315 km² e presença em diversas Unidades de Conservação de distintos
níveis de proteção e esferas administrativas. Apesar de possuir usos veriﬁcados pelos seus frutos,
muito apreciados localmente (Tropical Plants Database, 2018), e pela sua madeira, de qualidade
moderada para aplicações em carpintaria (Tropical Plants Database, 2018; MAPA, 2018), a espécie,
pelo seu porte, encontra-se frequentemente representada em herbários e possui registros em
Unidades de Conservação de proteção integral. Mesmo diante do cenário de fragmentação veriﬁcado
na Mata Atlântica nestes dois estados (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), L. salzmannii foi
documentada recentemente e portanto, considerada como de Menor Preocupação (LC) neste
momento. Recomenda-se ações de pesquisa (números e tendências populacionais,impacto potencial
dos tipos de usos na população natural) a ﬁm de se evitar sua inclusão em categoria de ameaça no
futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 4: 53. 1889. Popularmente conhecida por oiti coró
no Espírito Santo (Kuhlmann 162) ou como oiti-da-bahia (Lorenzi, 2009) ou Caraipé-coró (Brasil)
(MAPA, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Está registrada na lista de cultivares do Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
sob nº de registro 24327 (MAPA, 2018). Frutos e madeira são utilizados (Tropical Plants Database,
2018).

Reference:
MAPA, 2018. CultivarWeb. Registro de Cultivares.
http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php (acesso em 21 de
novembro 2018).
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern.
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Licania+salzmannii (acesso em 12 de novembro
2018).
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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 Uruçuca (Thomas 10905), Una (Mori 13995), Salvador (Queiroz 1165),
Presidente Tancredo Neves (Paixão 645); ESPÍRITO SANTO, município de Linhares (Kuhlmann 294),
Conceição da Barra (Ribeiro 469), Santa Teresa (Thomaz 1637).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 20-50 m de altura (Thomas 10905), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Sobral, 2010).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future

381

Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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 Santa Teresa com 68315 ha tem 1,3% de seu território (910 ha) convertido em
agricultura de cana-de-açúcar e milho (Lapig, 2018). Na REBIO Santa Lúcia há indicios de impactos
localizados de antigas culturas agrícolas (Mendes e Padovan, 2000)
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: O município de Santa Teresa (ES) com 68315 ha tem 12,3% de seu território (8449 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018a).
O município de Linhares (ES) com 350371 ha, possui 34% de sua área (117270 ha) convertida em
pastagem (Lapig 2018b).
O município de Presidente Tancredo Neves (BA), com 41.700 ha, contém cerca de 8% de sua área
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convertida em pastagens (Lapig, 2018c).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
Detalhes: Em 5 de novembro de 2015, o Brasil assistiu a um dos piores desastres ambientais de sua
história. Uma onda de lama enterrou Bento Rodrigues, uma vila no município de Mariana (Escobar,
2015). Em um dia, a onda atingiu o rio Doce, um dos maiores rios do Brasil fora da bacia amazônica, e
atravessou 600 quilômetros antes de transbordar no Oceano Atlântico em 21 de novembro (Escobar,
2015).
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: No município de Salvador, 96% da cobertura original da Mata Atlântica encontram-se
desmatados (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
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occupancy
Detalhes: Em Salvador são típicos os problemas ambientais provocados pela ação antrópica,
decorrentes do processo acelerado de urbanização, sem planejamento, com áreas áreas de ocupação
espontânea, além da especulação imobiliária que provocou a super-valorização dos terrenos urbanos
(Costa e Giudice, 2012).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ESTAÇÃO BIOLÓGICA SANTA LÚCIA (PI), PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE
PIRAPUTANGAS (PI), FLORESTA NACIONAL DE RIO PRETO (US), RESERVA BIOLÓGICA DO CÓRREGO
GRANDE (PI), REFúGIO DE VIDA SILVESTRE DE UNA (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DE
ITACARÉ/ SERRA GRANDE (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGOAS E DUNAS DO ABAETÉ (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE TODOS OS SANTOS (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
LAGO DE SOBRADINHO (US).

Usos:
Uso: 1. Food - human
Recurso: fruit
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 12. Handicrafts, jewellery, decorations, curios, etc.
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Licania santosii Prance
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marcio Verdi
Data:22-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa associada a Mata Atlântica no estado da Bahia, municípios de
Ilhéus e Itacaré. É conhecida por somente duas coletas, incluindo o material-tipo, e desde sua
descrição formal, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de L. santosii.
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Considerando-se o exposto, portanto, a espécie foi considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste
momento, uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco
de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências
populacionais) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de
novas e precisas informações.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Revista Brasil. Bot. 2(1): 28. 1979.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, município de Ilhéus (Daneu 468), Itacaré (Almeida 150).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 4m (Prance, 1979), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018), especiﬁcamente em região litorânea (Prance, 1979)
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
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(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:
locality
habitat
occupancy
Detalhes: Segundo Silva (2002), uma preocupação é a forte erosão genética que populações naturais
da espécie vêm sofrendo, principalmente por inﬂuências antrópicas causadas por empreendimentos
imobiliários nos municípios com potencialidade turístico, a exemplo de Ilhéus, Valença, Itacaré e Porto
Seguro.
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
Detalhes: Nos municípios de Ilhéus e Itacaré, ﬁguram entre as principais atividades causadoras da
perda de habitat as lavouras de cacau, banana, seringuais, coco-da-bahia e a pecuária. Também é
comum o extrativismo da piaçava (IBGE Cidades@, 2012).
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
Detalhes: A atividade turística está sendo intensivamente estimulada pelo governo do estado. A
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Coordenação de Desenvolvimento do Turismo - CODETUR, ligada a Secretaria da Cultura e Turismo do
governo do estado da Bahia, elaborou o Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia. O objetivo
é dotar o estado das condições necessárias para o aproveitamento de suas potencialidades naturais,
históricas e culturais, ordenando o espaço territorial e deﬁnindo as ações necessárias ao
desenvolvimento do turismo. Desta forma, foram deﬁnidas Zonas Turísticas e uma delas é a Costa do
Cacau, litoral sul, abrangendo os municípios de Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Una e Canavieiras (ICMBio,
2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE (US)

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CHRYSOBALANACEAE
Licania spicata Hook.f.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:27-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito
Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=77005 km² e ocorrência
conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral e no território de
abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora endêmica ameaçada de extinção
do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018). Aparentemente, a espécie encontra-se livre de
ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos que afetem sua perpetuação ou resultem em
declínio populacional veriﬁcável. Neste contexto, L. spicata foi considerada como de Menor
Preocupação (LC). Recomenda-se ações de pesquisa (tendências e números populacionais) a ﬁm de
se garantir a perpetuação da espécie na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 14(2): 16. 1867.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Ilhéus (Carvalho 5997); ESPÍRITO SANTO, município de Venda Nova do
Imigrante (Hatschbach 61510), Domingos Martins (Hatschbacj 61607), Santa Maria de Jetibá (Teixeira
56); MINAS GERAIS, município de Juiz de Fora (Vasco Gomes s.n; RB 70298); RIO DE JANEIRO,
município de Nova Friburgo (Glaziou 19137), Petrópolis (Glaziou 11943), Teresópolis (Wesenberg 8).
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa Submontana
Floresta Ombróﬁla Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 25 m de altura (Hatschbach 61607), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), especiﬁcamente em Floresta Ombóﬁla Densa (Teixeira
56).
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).
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Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: A espécie foi registrada para uma área no município de Ilhéus, BA, em que há apenas
diminutos fragmentos descaracterizados, sendo que a maior parte foi substituída principalmente por
plantações de cacau em sistema de cabruca ou com sombreamento monoespecíﬁco, além de
pastagens e pequenas roças de cultivos diversos (Sambuichi, 2003). Nas ﬂorestas litorâneas
atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de cacau
(Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os
resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas sob sistemas
de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem, principalmente devido a
severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração. Tais resultados indicam
que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos diversiﬁcadas e densas do que as ﬂorestas
secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura onde espécies de
árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras
e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez,
resulta em uma estrutura ﬂorestal drasticamente simpliﬁcada, onde espécies secundárias são
beneﬁciadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
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: 2.1.2 Small-holder farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occupancy
occurrence
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Detalhes: O município de Santa Maria de Jetibá está localizado na região serrana do Espírito Santo.
Martinelli, et al. (2012) realizaram um estudo de uso e cobertura do solo. Os resultados apresentados
mostram que 23,05% da área é ocupada por cultivos agrícolas, e só 9,32% da área é dedicada à
pastagem. 67,47% da área corresponde à cobertura vegetal. Em Santa Maria de Jetibá o uso do solo
está diretamente relacionado à declividade e à altitude, de modo que há um predomínio de cobertura
ﬂorestal na paisagem em geral do município (Martinelli, et al. 2012).

Ameaça: 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: Os municípios de ocorrência da espécie no estado do Rio de Janeiro apresentam signiﬁcante
redução da vegetação original. Os remanescentes ﬂorestais representam 29% de Petrópolis (SOS
Mata Atlântica/INPE, 2010).
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
occupancy
occurrence
Detalhes: O aumento da frequência de incêndios na Serra dos Órgãos (IBAMA, 2014; ICMBio, 2014a,
2014b), especialmente nos municípios de Petrópolis e Teresópolis, representa uma ameaça à espécie.
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Juiz de Fora apresenta em seu território (143566 ha), 43% (62412 ha)
ocupados por pastagem (Lapig, 2018a).
O município de Domingos Martins (ES) com 122.835 ha tem 12,2% de seu território (15036ha)
transformados em pastagens. (Lapig, 2018b)
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAIRUÇU (US), MONUMENTO NATURAL
MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS (US),
PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ORGÃOS (PI), ÁREA DE PROTEçãO AMBIENTAL CARAPIá (US), ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA (US), PARQUE NATURAL MUNICIPAL TANCREDO NEVES
- PASSA CINCO (PI)

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Licania teixeirae Prance
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 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
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coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no estado de Rondônia, município de
Jamari. É conhecida somente pela coleta tipo, e desde sua descrição formal, pouco se avançou em
relação ao conhecimento disponível para L. teixerae. Diante da carência de dados geral, a espécie foi
considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações
disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de
pesquisa (taxonomia, distribuição, números e tendências populacionais) urgentes que possibilitem
uma reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de novas e precisas informações.

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 9(Suppl.): 47. 1989 É conhecida apenas pela coleta
tipo.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência no
estado de RONDÔNIA, município d Jamari (Teixeira 728).
AOO: 4km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 20 m de altura (Teixeira 728), que habita a Floresta Ombróﬁla, na Amazônia (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering May to May
Resume: Foi coletada em ﬂor no mês de maio (Teixeira 728).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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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).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch
Risco de extinção: DD
Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Rafael Gomes Barbosa da Silva
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore com 7 m de altura, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018). Foi coletada em Floresta Ombróﬁla associada a Mata Atlântica nos estados do Ceará, Paraíba e
Piauí. Com três registros de coleta na natureza e vários em cultivo, é insuﬁciente o estado de
conhecimento disponível para Licania tomentosa. A Mata Atlântica no Nordeste vem sendo devastada
desde 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; Grilo et al., 2005;
Tabarelli et al., 2005b) e pastagem (Lapig, 2018). Diante da carência de dados a espécie foi
considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações
disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de
pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) que possibilitem uma reavaliação de seu
risco de extinção no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 4: 52. 1899
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados populacionais.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência nos
estados de CEARÁ, município de Granja (Castro s.n.); PARAÍBA, município de Carrapateira (Gadelha
Neto 2708); PIAUÍ, município de Oeiras (Gardner 2559)
AOO: 12km²
EOO: 72056km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com 7 m (Gadelha Neto 2708), que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombróﬁla
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Apesar de abrigar uma parcela considerável da diversidade biológica e do endemismo de
plantas (Grillo et al., 2005), os fragmentos ﬂorestais situados ao norte do rio São Francisco (entre os
estados de Alagoas e Rio Grande do Norte), denominado de Centro de Endemismo Pernambuco (Grillo
et al., 2005; Tabarelli et al., 2005a), são também os mais devastados da Mata Atlântica (Nemésio e
Santos-Junior, 2014; Ranta et al., 1998; Tabarelli et al., 2005b). Tal situação decorre de um histórico
de degradação mais antigo e amplo, iniciado com o ciclo econômico de exploração do pau-brasil e
posteriormente com a substituição das ﬂorestas por plantações de cana-de-açúcar (Coimbra Filho e
Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al., 2005b). A ﬂoresta remanescente está hoje
representada por pequenos fragmentos ﬂorestais imersos em uma matriz agrícola e urbana (Ranta et
al., 1998; Silva e Tabarelli, 2000). Baseado neste cenário, (Silva e Tabarelli, 2000) propuseram que
cerca de 1/3 das árvores estariam ameaçadas de extinção regional. Atualmente, restam menos de 6%
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da cobertura original do Centro de Endemismo Pernambuco e a maior parte da ﬂoresta remanescente
está nas áreas pertencentes às usinas de açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O município de Granja (CE) com 266301 ha tem 20% de seu território (52808 ha)
convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Carrapateira (PB)com 5252 ha tem 53% de
seu território (2900 ha) transformado em pastagens (Lapig, 2018). O município de Oeiras (PI) com
270249 ha tem 22531 ha (8%) de seu território convertidos em pastagem (Lapig, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CHRYSOBALANACEAE
Parinari alvimii Prance
Risco de extinção: ENA2c;B1ab(i,iii,v)+2ab(i,iii,v)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Rafael Gomes Barbosa da Silva;
Patricia da Rosa
Data:27-07-2018
Justiﬁcativa: Árvore emergente de grande porte, frequentemente ultrapassando 20 m de altura,
conhecida popularmente como oiti-cumbuca é endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). Ocorre em Floresta Ombróﬁla Densa de Tabuleiro e Restinga arbórea na região sul
do Estado da Bahia (Amorim et al., 2008). Possui madeira bastante resistente e é reconhecidamente
uma espécie clímax das ﬂorestas da região (R.G.Barbosa-Silva, com. pess.). A espécie é conhecida
por somente três subpopulações no interior de Unidades de Conservação: Parque Estadual da Serra
do Conduru, Reserva Biológica Una e Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Capitão, além
de possuir registros nos municípios de Itacaré, Ituberá e Uruçuca. A espécie apresenta
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EOO=1108km², AOO=44 km² e sujeita a ao menos cinco situações de ameaça. As principais ameaças
são a conversão de vegetação nativa devido expansão urbana na região litorânea (Ilhéus, Itacaré), as
plantações de cacau (Theobroma cacao), uma vez que as espécies arbóreas nativas de grande porte
são substituídas por espécies arbóreas exóticas para sombrear a plantação, além do estabelecimento
de cabrucas, outra forma de cultura na qual agricultores cultivam o cacau sob a sombra da ﬂoresta
nativa raleada que diﬁculta o estabelecimento de novos indivíduos, muitas vezes reduzindo a
frequência de indivíduos de P. alvimii em 50% (Sambuichi et al., 2008). Além disso, as localidades de
coleta da espécie encontram-se em remanescentes de Floresta Atlântica propensos aos efeitos do
desmatamento para construção de estradas (Souza, 2012), além de corte seletivo pela elevada
qualidade de sua madeira (Sambuichi et al., 2008). Ainda, no município de Ilhéus está sendo
construída parte da ferrovia Oeste-Leste e um porto (Meliani, 2006). Suspeita-se a redução da
população da espécie em 50% e infere-se o declínio contínuo de EOO, AOO, extensão/qualidade do
habitat e do número de indivíduos maduros. Incentiva-se ações de pesquisa e de conservação in situ
e ex situ para garantir sua perpetuação na natureza.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Prance, G.T., Rev. bras. bot., 2(1): 37, 1979. Popularmente conhecida como oiticumbuca (R.G.Barbosa-Silva, com. pess.).
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Os indivíduos de Parinari alvimii são emergentes, associadas a comunidades em clímax e não
possuem distribuição agregada (R.G.Barbosa-Silva,com. pess.).
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie é endêmica do litoral Sul do estado da Bahia. Ocorre nos seguintes municípios:
Itacaré (Santos, T.S., 2305), Ituberá (Hatschbach, J.M., 68529), Una (Jardim 274), Uruçuca ( BarbosaSilva, R.G., 737).
AOO: 44km²
EOO: 1108km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade:
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa Submontana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Parinari alvimii ocorre em Floresta Atlântica de Tabuleiro, associada a ﬂoresta em clímax ou
raramente ocorrendo próximo a restinga (Amorim et al., 2008). Floresta Ombróﬁla na Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Possui madeira bastante resistente e é uma espécie
clímax das ﬂorestas, os indivíduos de Parinari alvimii são emergentes, associados a comunidades em
clímax e não possuem distribuição agregada (R.G.Barbosa-Silva, com. pess.).
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Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A região de Itacaré tem sido muito procurada nos últimos anos pelo turismo, gerando
intenso impacto ambiental com a construção de casas para moradia próximo à praia, além de
grandes vilarejos e hotéis. Todo esse crescimento urbano não teve nenhum planejamento (Meliani,
2006)
Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: As localidades de coleta da espécie encontram-se em remanescentes de Floresta Atlântica,
propensos aos efeitos do desmatamento para construção de estradas. Além disso, no município de
lheus está sendo construída parte da ferrovia Oeste Leste e um porto no mesmo mmunicípio como
continuidade para o mesmo empreendimento (Souza, 2012; Meliani, 2006).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
occurrence
Detalhes: As localidades em que ocorrem Parinari alvimii sofrem impacto da plantação de cacau
(Theobroma cacao), uma vez que convertem espécies arbóreas nativas de grande porte por espécies
exóticas para sombrear a plantação, já que o cacau é uma planta de sub-bosque e necessita de
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sombreamento.
Em alguns casos os agricultores cultivam o cacau sob a sombra da ﬂoresta nativa raleada, no qual, tal
plantação recebe o nome de cabruca. Ainda assim, trabalhos indicam que a frequência de Parinari
alvimii reduz a metade em cabrucas. Dessa forma, é uma técnica ainda agressiva para os indivíduos
adultos das subpopuações, além de diﬁculta o estabelecimento de novos indivíduos com a poda de
outras espécies no sub-bosque (Sambuichi et al., 2008).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
É possível encontrar indivíduos de Parinari alvimii em três Unidades de Conservação no sul do estado
da Bahia, são elas: Parque Estadual da Serra do Conduru (Martini s.n.), REBIO Una (Jardim 274) e
RPPN Fazenda Capitão (Amorim 9539).

Ação: 5 Law & policy
Situação: on going
Essa espécie foi incluída na Lista Vermelha da Flora da Bahia, segundo Portaria nº 38, de 21 de
agosto de 2017, publicada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) no Diário Oﬁcial do
Estado.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CHRYSOBALANACEAE
Parinari littoralis Prance
Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Rafael Gomes Barbosa da Silva
Data:24-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como cambuquinha, foi coletada em Floresta Ombróﬁla Densa e Mata de
Restinga associada à Mata Atlântica nos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia. Apresenta ampla
distribuição na Mata Atlântica nordestina, AOO=160 km² e ocorrência exclusiva à ecossistemas
ﬂorestais atualmente severamente fragmentados. Sabe-se que a Mata Atlântica resguarda hoje
somente 12,4% de remanescentes ﬂorestais originais (Ribeiro et al., 2009; SOS Mata Atlântica e INPE,
2018), com índices de redução de vegetação nativa estimado para os três estados entre 85%-90%
(SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Os fragmentos de ﬂoresta remanescentes acima do Rio São
Francisco não encontram-se legalmente protegidos e encontram-se circundados por densa matriz
agrícola, composta por plantações de cana-de-açúcar (Lapig, 2018). Vetores de stress como
crescimento urbano, especulação imobiliária (IBGE Cidades@, 2012; ICMBio, 2018), atividades
turísticas em expansão e práticas agropecuárias de alto impacto (ICMBio, 2018; SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018) permanecem incidindo ao longo da distribuição de P. littoralis. A população está
severamente fragmentada, uma vez que ecossistemas ﬂorestais associados a Mata Atlântica vem
experimentando reduções contínuas há 30 anos (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Diante do
exposto, a espécie foi considerada neste momento como Em Perigo (EN) de extinção, pela sua
distribuição restrita a ecossistemas ﬂorestais, altamente fragmentados, e declínio contínuo em AOO e
extensão e qualidade de habitat. Assim, torna-se urgente o desenvolvimento de pesquisas especíﬁcas
(distribuição, números e tendências populacionais) e ações de conservação (Plano de Ação) a ﬁm de
se garantir a sobrevivência de P. litorallis na costa atlântica do Brasil.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 9: 191. 1972
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Os indivíduos de Parinari littoralis não possuem distribuição agregada.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência nos
estados de ALAGOAS, município de Ibateguara (Mascarenhas s.n.); BAHIA, municípios de Araças
(Schulte 138), Aramari (Jesus 1577), Belmonte (Matos-Silva 386), Camaçari (Hatschbach 63116),
Camamu (Miranda 5125), Canavieiras (Queiroz 2977), Conde (Lima 339), Entre Rios (Popovkin 333),
Esplanada (Ferreira 744), Ilhéus (Pinheiro 1948), Itacaré (Amorim 3233), Ituberá (Hatschbach 68532),
Jandaíra (Guedes 19382), Maraú (Guedes 22976), Nilo Peçanha (Paixão 300), Santa Cruz de Cabralia
(Guedes 6866), Una (Amorim 1261); SERGIPE, municípios de Areia Branca (Mendes 269),Estância
(Fonseca s.n.), Itaporanga d'Ajuda (Landim 1020), Itabaiana (Andrade-Lima 74-7745), Santa Luzia do
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Itanhy (Amorim 3457),
AOO: 160km²
EOO: 55425km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Crescimento Clonal: no
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Vegetação de Restinga
Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Restinga
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 20 m de altura (Amorim 1261), que habita a Floresta Ombróﬁla e a
Vegetação de Restinga, na Mata Atlântica, e não apresenta distribuição agregada (R.G. Barbosa-Silva,
com. pess.).
Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
ﬂowering Apr to Dec
fruiting May to Dec
Resume: A espécie foi coletada com ﬂores em: abril (Amorim 1261), junho (Amorim 3457), julho
(Miranda 5125), setembro (Carvalho 6805), outubro (Popovkin 762), novembro (Paixão 300),
dezembro (Pereira 27); e com frutos em maio (Mattos Silva 386), agosto (Jost 187), outubro (Marli
P.M. de Lima 339), novembro (Paixão 300), dezembro (Viana 1088).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para uma
redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossitemas associados
no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a
taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e
extensão de áreas ﬂorestais encontrma-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Nos municípios de Itamaraju, Ilhéus e Uruçuca, cerca de 80% da cobertura original da Mata
Atlântica foi desmatada. Em Ilhéus, esse percentual é de 65% (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O Campo de Malombê apresenta uma área de aproximadamente 6,21 km² e está
geograﬁcamente situado a 140 km a nordeste da Cidade de Salvador, no Município de Esplanada,
estado da Bahia. Geologicamente, está localizado no bloco alto da Falha de Patioba, na feição
geológica denominada de Patamar de Patioba, na porção da Bacia do Recôncavo denominada de
Compartimento Nordeste (ANP, 2016)

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: Nos municípios de Ilhéus e Itacaré, ﬁguram entre as principais atividades causadoras da
perda de habitat as lavouras de cacau, banana, seringuais, coco-da-bahia e a pecuária. Também é
comum o extrativismo da piaçava (IBGE Cidades@, 2012).
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A atividade turística está sendo intensivamente estimulada pelo governo do estado. A
Coordenação de Desenvolvimento do Turismo - CODETUR, ligada a Secretaria da Cultura e Turismo do
governo do estado da Bahia, elaborou o Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia. O objetivo
é dotar o estado das condições necessárias para o aproveitamento de suas potencialidade naturais,
históricas e culturais, ordenando o espaço territorial e deﬁnindo as ações necessárias ao
desenvolvimento do turismo. Desta forma, foram deﬁnidas Zonas Turísticas e uma delas é a Costa do
Cacau, litoral sul, abrangendo os municípios de Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Una e Canavieiras (ICMBio,
2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Nacional Serra de Itabaiana (SE) (Mendes 269); RPPN Mata do Crasto
(SE) (Gomes 283).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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CLUSIACEAE
Clusia burchellii Engl.
Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:16-08-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 10 m de altura, endêmica do Brasil, é conhecida popularmente como
gameleira; a espécie ocorre somente em Florestas de Galeria e Florestas Estacionais Deciduais no
estado de Goiás (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Mesmo apresentando EOO=57618 km²,
a espécie é restrita ao Cerrado goiano (Moura et al., 2010), uma das principais regiões produtoras do
agronegócio brasileiro e, portanto, sujeita a vetores de pressão severos. Mesmo com ocorrência
conﬁrmada em áreas protegidas de distintas categorias e esferas administrativas, a espécie está
sujeita a cinco situações de ameaça. As principais ameaças são: o desmatamento acelerado em
função de atividades agropecuárias extensivas em Caiapônia, Montes Claros, Cocalzinho de Goiás e
Pirenópolis (Silva et al., 2010; Lara et al., 2007; Lapig, 2018), ampliação de áreas utilizadas pela
agricultura (familiar e extensiva) no município de Cavalcante, no Nordeste de Goiás (Lara et al.,
2007), mineração em Pirenópolis e adjacências (Jayme et al., 1971) e incidência severa de eventos de
incêndio na região (Fieder et al., 2006). Apresenta AOO=44 km², distribuição restrita e cinco
situações de ameaça. Infere-se o declínio contínuo em AOO e em extensão e qualidade de seu
habitat, uma vez que se reconhece o impacto das atividades agropecuárias e mineradoras sobre as
Matas de Galeria. Sugere-se o incentivo a estudos populacionais a ﬁm de se estabelecer em futuro
próximo estratégias especíﬁcas que garantam sua perpetuação.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Clusia burchellii Engl. é uma espécie nativa e endêmica do Goiás. A espécie foi descrita em
1858 na Flora Brasiliensis 12(1): 416. O material tipo é Burchell, 7629 e encontra-se depositado no
herbário K (holótipo) (Engler, 1888). O nome vulgar da espécie é gameleira (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Em estudo realizado em cerrado sensu stricto sobre aﬂoramentos rochosos no Parque Estadual dos
Pireneus, Goiás, C. burchellii situa-se na nona posição em Valor de Importância (VI) entre 65 espécies
amostradas em estudo ﬁtossociológico (Moura et al., 2010). Apesar disso, pode ser considerada
pouco comum ou rara no Cerrado, de onde é exclusiva (Moura et al., 2010).
Reference:
Moura, I.I.O.D., Gomes-Klein, V.L., Maria Felﬁli, J., Ferreira, H.D., 2010. Diversidade e estrutura
comunitária de cerrado sensu stricto em aﬂoramentos rochosos no Parque Estadual dos Pireneus,
Goiás. Brazilian Journal of Botany, 33(3), 455-467.
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Clusia burchellii é uma espécie endêmica de Goiás, ocorre nos municípios de Barro Alto
(Irwin 19105), Caiapônia (Souza 297), Cavalcante (Fonseca 5263), Colinas do Sul (Walter 3829),
Cocalzinho de Goiás (Bosqueti 433), Corumbá de Goiás (Pereira 1105), Montes Claros de Goiás (Silva
6392), Pirenópolis (Rizzo 7033), São João da Aliança (Chagas 170).
AOO: 56km²
EOO: 63560km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Estacional Decidual
Resume: Clusia burchellii é uma árvore de até 10 metros de altura, terrestre, perene que ocorre no
cerrado na ﬂoresta Ciliar e/ou de Galeria e na Floresta estacional decidual (Flora do Brasil 2020, em
construção).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering May to Jun
ﬂowering Sep to Oct
fruiting Jan to Jan
fruiting May to Jun
fruiting Aug to Aug
Resume: Clusia burchellii é uma planta com ﬂores hermafroditas. A espécie ﬂoresce desde abril até
junho e desde setembro até outubro; e produz frutos em janeiro, maio, junho e agosto
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Ameaças:
Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Caiapônia, no sudeste goiano, é caracterizado pela forte inﬂuência da
agricultura moderna e grandes investimentos agroindustriais, representando a maior produtora de
grãos do estado, porém, grande parte desta importância foi constituída a partir da degradação de
grandes parcelas de Cerrado (Silva, 2010).
Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
habitat
Detalhes: No cerrado goiano, um grande desmatamento está ocorrendo sem considerar os inúmeros
impactos que possam causar na sobrevivência da fauna e ﬂora, por causa da produção
agropecuarista na região (Silva, 2010). No município de Cavalcante, no há atividade agrícola em
expansão (Lara et al., 2007).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
locality
Detalhes: O município de Montes Claros de Goiás tem 55% de seu território utilizado para pastagem
(LAPIG, 2018).
Ameaça: 7.1.1 Increase in ﬁre frequency/intensity
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade: 1
Período:
present
future
Declínio:
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habitat
Detalhes: No município de Cavalcante, devido a atividade agrícola em expansão, há intensa utilização
do fogo para preparação das terras para o cultivo podendo acarretar em incêndios descontrolados
causando prejuízos a biodiversidade (Lara et al., 2007). A região da Chapada dos Veadeiros, assim
como todo o Nordeste de Goiás, também sofre com essa ameaça (Fiedler et al., 2006).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
Detalhes: No município de Pirenópolis, em Goiás, há atividade mineradora para a construção civil
atualmente (Moura et al., 2007), além de representar área tradicional na busca histórica por minério
(Jayme, 1971); ainda, a questão ambiental dos resíduos da exploração da pedra são abundantes pelo
fato de a exploração ser realizada de maneira primitiva, o que de acordo com Silva, (2000), não
sofreu nenhuma alteração desde o início de sua exploração (sendo utilizados explosivos e talhas
manuais), o que leva a um aproveitamento de somente 30% do que é extraído.
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi documentada dentro ou bem próximas aos limites das seguintes Unidades de
Conservação: Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Soluar (Fonseca et al. 5263), RPPN Vale
das Araras (Fonseca et al. 5308) e no P.E. dos Pirineus (Irwin 19373) e Parque Nacional Chapada dos
Veadeiros.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CLUSIACEAE
Moronobea candida Ducke
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Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:28-07-2018
Justiﬁcativa: árvore de até 30m, e endêmica do Brasil, é conhecida popularmente por bacuri-bravo;
documentada somente duas vezes por A. Ducke nos municípios de Maués, Amazonas e Juriti, no
estado do Pará; sua distribuição se estende por Florestas de Terra Firme em ambos os estados,
aparentemente ao longo do rio Amazonas (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018; Reﬂora Herbário Virtual, 2018; L. Marinho, com. pess.). O município de Maués conta ainda com cerca de 91%
de seu território recoberto por vegetação nativa (LAPIG, 2018), legalmente protegida através de
Unidades de Conservação de distintas categorias e esferas administrativas, como a Floresta Nacional
do Pau-Rosa, Floresta Nacional de Urapadi, Floresta Nacional do Amana, partes da Floresta Nacional
do Jutuarana e a Estação Ecológica de Maués. Apesar da incidência cada ano maior de vetores de
pressão severos, como desmatamento, ampliação de pastagens e produção agrícola de variadas
escalas (Lapig, 2018), grandes extensões de ﬂoresta nativa ainda dominam a paisagem neste
município; Juriti, no Pará, apesar de não possuir extensa rede de áreas protegidas, também conta
com expressivos remanescentes ﬂorestais, onde cerca de 75% de sua área total encontra-se
recoberta por vegetação nativa (Lapig, 2018). Mesmo diante desse cenário, muito pouco se sabe
sobre distribuição, população e ecologia deste táxon; assim, a realização de uma avaliação de risco
de extinção não pode ser conduzida.recomendam-se estudos direcionados a ﬁm de se compreender
os aspectos biológicos e ecológicos da espécie.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Moronobea candida Ducke é uma espécie nativa e endêmica do Amazonas. A espécie foi
descrita em 1930 na revista Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 5: 173. O material tipo é
Ducke, 21276 e encontra-se depositado nos herbários RB (Lectótipo), duplicatas em: K, NY e S. O
nome vulgar da espécie é Bacuri bravo (Ducke, 1930). Moronobea candida é uma espécie conhecida
só pelo material tipo (Reﬂora, 2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem estudos das populações.
Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Moronobea candida é uma espécie endêmica do Amazonas, ocorre no município de Maués
(Ducke, 1930).
AOO: 4km²
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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: Moronobea candida é uma árvore de até 25-30 metros de altura, terrestre, perene que
ocorre na Amazônia na ﬂoresta de Terra-Firme (Ducke, 1930).
Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
ﬂowering Jun to Jun
Resume: Moronobea candida é uma planta com ﬂores hermafroditas. A espécie foi coletada com
ﬂores em junho (Ducke, 1930)
Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Maués conta ainda com cerca de 91% de seu território recoberto por
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vegetação nativa (LAPIG, 2018), legalmente protegida através de unidades de conservação de
distintas categorias e esferas administrativas, como a Floresta Nacional (FLONA) do Pau-Rosa, FLONA
de Urapadi, FLONA do Amana, partes da FLONA do Jutuarana e a Estação Ecológica (ESEC) de Maués,
apesar da incidência cada ano maior de vetores de stress severos, como desmatamento, ampliação
de pastagens e produção agrícola de variadas escalas (LAPIG, 2018); Juriti, no Pará, apesar de não
possuir extensa rede de áreas protegidas, também conta com expressivos remanescentes ﬂorestais,
onde cerca de 75% de sua área total ainda encontra-se recoberta por vegetação nativa. Diante da
falta de proteção, atividades agropecuárias de alto impacto, impulsionadas pelo desmatamento, tem
aﬂigindo o município de forma cada vez mais severa (LAPIG, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

CLUSIACEAE
Moronobea pulchra Ducke
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:17-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como anani, bacuri ou marupá, foi coletada em Floresta de Terra Firme e
Campinarana associada a Amazônia nos estados do Acre e Amazonas. Apresenta ampla distribuição
na bacia amazônica, EOO=219315 km² e presença conﬁrmada em áreas que ainda resguardam
extensões signiﬁcativas de ﬂoresta intacta e/ou pouco alterada e de difícil acesso, ainda distantes da
incidência de vetores de stress severos. Apesar de possuir uso madeireiro (IDEFLOR, 2010), a espécie
foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento. Entretanto, ações de pesquisa
(distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (garantia da efetividade de áreas
protegidas, manejo adequado das subpopulações naturais exploradas comercialmente) são urgentes
a ﬁm de se evitar a ampliação do risco de extinção no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 213. 1922
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Comercializada na categoria de "Madeiras Mistas/Brancas" (IDEFLOR, 2010)
Reference:
Instrução Normativa IDEFLOR nº 1 de 29/06/2010. Legisweb
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=148020 (acesso em 14 de setembro de 2018)
População:
Não existem dados sobre populações.
Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados do ACRE, município de Cruzeiro do Sul (Maas 9174); AMAZONAS, municípios de Jutaí (Coelho
397), Manaus (Rodrigues 2937), Presidente Figueiredo (Cid Ferreira 8095)
AOO: 32km²
EOO: 219315km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore com até 25 m (Rodrigues 2937), que habita a Amazônia em Floresta de Terra Firme e
Campinarana (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Sep to Dec
fruiting Jan to Oct
Resume: Foi coletada com ﬂores em: setembro (Cid Ferreira 8095), outubro (Maas 9174), novembro
(Assunção 251), dezembro (Sothers 1969); e com frutos em: janeiro (Rodrigues 4133), fevereiro
(Rodrigues 4195), março (Rodrigues 1508), abril (Santos 875), outubro (Maas 9174)
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Moutinho et al. (2016) demonstram que taxa de desmatamento de aproximadamente 5.000
km²/ ano continua mesmo após a “desaceleração” veriﬁcada na Amazônia entre 2004–2012.
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Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Pfaﬀ (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaﬀ et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover eﬀect).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Santos 875)
Usos:
Uso: 11. Other household goods
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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COMBRETACEAE
Terminalia actinophylla Mart.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:26-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente por tanimbuca-amarela, Catinga de porca, Chapada, Chapada-lisa, Camaçari
e Mussambé, foi coletada em múltiplas ﬁtoﬁsionomias associadas a Caatinga (stricto sensu) e ao
Cerrado (lato sensu) nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Piauí e Tocantins. Apresenta
distribuição muito ampla, EOO=973533 km², alta frequência de coleta depositadas em herbários,
ocorrência em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e presença conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de
Conservação de proteção integral. Foi considerada frequente e abundante em muitos locais de
ocorrência, mesmo diante de seu uso particularmente comum em estados como Piauí e Ceará. Neste
contexto, T. actinophylla foi considerada como de Menor Preocupação (LC). Recomenda-se ações de
pesquisa (tendências e números populacionais) a ﬁm de se garantir a perpetuação da espécie na
natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Flora 24(2, Beibl.): 22. 1841. Nomes populares: tanimbuca-amarela, Catinga de
porca, Chapada, Chapada-lisa, Camaçari e Mussambé (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
QUESTIONÁRIO: Gostaria de perguntar se: 1 - a espécie apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo,
etc); R. A espécie apresenta diferentes usos: medicinal, madeireiro, melífero, forrageamento e
produção de energia. Terminalia actinophylla é comumente utilizada como planta medicinal para o
tratamento de problemas intestinais e respiratórios (R.T.M. Ribeiro, observação pessoal), além de
propriedades antiinﬂamatórias e sedativas, em especial de fragmentos das folhas e casca em
infusões (Ribeiro et al. 2012; Pádua et al. 2013).A espécie é explorada economicamente no Piauí
devido sua madeira de qualidade, atividade melífera, no forrageamento e produção de energia. 2 Ocorre em Unidades de Conservação de Proteção Integral. R. Fiz um levantamento mais detalhado
apenas para o estado do Piauí, onde a espécie foi registrada em diferentes unidades de conservação,
tais como: Área de Proteção Ambiental (APA) do Rangel, APA da Lagoa de Nazaré do Piauí, Estação
Ecológica de Uruçuí-Uma e Parque Nacional Serra da Capivara.Mas a espécie também ocorre em
unidades nos estados de Goiás, Bahia e Minas. 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.
Sim, a espécie apresenta registros recentes. Aliás, a espécie foi recentemente coletada nos estados
da Bahia e Piauí. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R. Sim, a espécie apresenta uma boa
distribuição no Brasil. No estado do Piauí, trata-se de espécie bastante comum. 5 - apresenta
ameaças contra ela. R. A espécie é utilizada em muitas atividades locais, mas não reduz de maneira
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considerável as populações da espécie nos locais de ocorrência.Estas informações são essenciais
para darmos prosseguimento a avaliação de risco da espécie.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie é explorada economicamente no Piauí devido sua madeira de qualidade, atividade
melífera, no forrageamento e produção de energia (Ribeiro, R.T.M. & Loiola M.I.B. com. pess.).
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 (Guedes 22035a), Ceará (Silva s.n.), Goiás (Martinelli 16398), Maranhão (Guedes
24147), Piauí (Neto 110) e Tocantins (Pereira-Silva 11883). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie
também ocorre no estado de Minas Gerais.
AOO: 416km²
EOO: 973533km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Cerrado
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore de 20 metros de altura, que ocorre na Caatinga e no Cerrado lato sensu (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).
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Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A pecuária é uma das principais fontes de renda e subsistência para os habitantes da
Caatinga (Antongiovanni et al., 2018). Em geral, bovinos, caprinos e ovinos são criados em regime de
liberdade, tendo acesso à vegetação nativa como base de sua dieta (Marinho et al. 2016). Na
Caatinga e em outras regiões semiáridas, o pastejo tem sido associado à compactação do solo,
redução na sobrevivência de plântulas e mudas, consumo de biomassa de dossel, alteração da
riqueza e composição das plantas (Marinho et al. 2016). Além disso, a sinergia entre o efeito do gado
pastando em remanescentes semiáridos e a invasão de espécies exóticas tem sido relatada (Hobbs,
2001). A pecuária é um distúrbio crônico na Caatinga que tem efeitos negativos sobre a diversidade
de plantas (Ribeiro et al., 2015).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A extração de madeira para carvão, construção civil e uso doméstico tem sido uma ameaça
generalizada à Caatinga por muitos séculos. Historicamente, árvores grandes e maduras eram
altamente valiosas ao ponto de serem suprimidas a virtualmente desaparecerem da paisagem. O uso
industrial das árvores da Caatinga para a produção de carvão, que é parcialmente feito de forma
ilegal e descontrolada, contribui fortemente para modiﬁcar a densidade e a estrutura da vegetação
remanescente (Gariglio et al., 2010). O uso de madeira e carvão para uso doméstico (por exemplo,
forno a lenha) também não é desprezível, correspondendo a 30% do que é extraído anualmente
(Gariglio et al., 2010).
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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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).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
No estado do Piauí a espécie foi registrada em diferentes unidades de conservação, tais como: Área
de Proteção Ambiental (APA) do Rangel, APA da Lagoa de Nazaré do Piauí, Estação Ecológica de
Uruçuí-Uma e Parque Nacional Serra da Capivara.Mas a espécie também ocorre em unidades nos
estados de Goiás, Bahia e Minas (Ribeiro, R.T.M. & Loiola M.I.B. com. pess.).
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre nas seguintes unidades de conservação:
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE CAMAMU (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CHAPADA
DO ARARIPE (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE (US), ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO PRETO (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DUNAS E VEREDAS
DO BAIXO MÉDIO SÃO FRANCISCO (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGO DE SÃO SALVADOR
DO TOCANTINS, PARANÃ E PALMEIRÓPOLIS (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGOA ENCANTADA
(US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARIMBUS / IRAQUARA (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
POUSO ALTO (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA IBIAPABA (US), ESTAÇÃO ECOLÓGICA
DE URUÇUÍ-UNA (PI), FLORESTA NACIONAL DO ARARIPE-APODI (US), PARQUE NACIONAL DA CHAPADA
DOS VEADEIROS (PI), PARQUE NACIONAL SERRA DAS CONFUSÕES (PI).

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

Referências Bibliográﬁcas
Combretaceae in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Disponível em: <http://reﬂora.jbrj.gov.br/reﬂora/ﬂoradobrasil/FB16895>. Acesso em: 16
Nov. 2018
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ELAEOCARPACEAE
Sloanea dubia Boeira
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:20-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Sampaio, 2018). Foi coletada em Floresta de
Terra Firme e Floresta de Várzea associadas a Amazônia no estado do Amazonas, município de
Manaus. A espécie é conhecida por somente seis coletas, incluindo o material-tipo, e desde sua última
documentação na natureza em 1998 (Boeira et al., 2012), pouco se avançou em relação ao estado de
conhecimento de S. dubia. A Amazônia permanece representando o bioma brasileiro com os menores
índices de esforço de coleta veriﬁcados (BFG, 2015), o que reﬂete no pouco conhecimento disponível
para muitas espécies. Diante da carência de dados geral, a espécie foi considerada como Dados
Insuﬁcientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações disponíveis não
possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de pesquisa
(distribuição, números e tendências populacionais) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu
risco de extinção no futuro à luz de novas e precisas informações.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Brazil. J. Bot. 35(1): 120. 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 (Sampaio, 2018), com ocorrência no estado: AMAZONAS,
município de Manaus (Mesquita 19).
AOO: 4km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta de Várzea
Resume: Árvores de 20-30 m de altura (Boeira et al., 2012), ocorrendo em ﬂoresta de terra ﬁrme e de
várzea na Amazônia (Sampaio, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Com uma alta densidade demográﬁca (41 hab./ha), na zona Norte de Manaus o crescimento
populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma vem
sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos principais
responsáveis pelo desmatamento veriﬁcado nos últimos 18 anos. Essa expansão urbana é um vetor
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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: 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: 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).
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Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na ﬂoresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando signiﬁcativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais signiﬁcativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaﬀ (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaﬀ et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover eﬀect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de ﬂoresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
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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: 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).
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).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Ducke (Boeira et al., 2012).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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ELAEOCARPACEAE
Sloanea erismoides Ducke
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:03-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Sampaio, 2018). Foi coletada em Floresta de
Igapó e Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia no estado Pará, municípios de Portel e
Santarém. É conhecida por somente uma coleta realizadas em 2007 desde sua descrição (1935),
realizada dentro dos limites de uma Unidade de Conservação de uso sustentável. Desde então, não
foram obtidos novos dados sobre o táxon. A Amazônia permanece representando grande lacuna de
conhecimento botânico. A região paraense em que ocorre ainda possui extensões signiﬁcativas de
ﬂoresta intacta ou pouco alterada e com baixa incidência de vetores de stress severos. Diante do
exposto, portanto, a espécie foi considerada neste momento como uma espécie com Dados
Insuﬁcientes (DD). Assim, recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências
populacionais) urgentes a ﬁm de se levantar os dados necessários para uma avaliação de risco de
extinção robusta.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Arq. Inst. Biol. Veg. 2(2): 164. 1935

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Sampaio, 2018), com ocorrência no estado do PARÁ, municípios
de Portel (Félix-da-Silva 117) e Santarém (Ducke 18382).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 8 m de altura (Félix-da-Silva 119) que habita a Amazônia, na Floresta de Igapó e
Floresta de Terra Firme (Sampaio, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
fruiting Jan to Sep
Resume: Foi coleta em fruto nos meses de janeiro (Félix-da-Silva 119) e setembro (Ducke 18382).
Ameaças:
Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(deﬁnidas no Brasil como barragens que possuma > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na
região da Amazônia Legal com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão
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planejadas para serem construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas
que foram incluídas no Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A
retração econômica do Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos
horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a
construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10
anos (Brasil, MME, 2014).
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de ﬂoresta
anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então
estimulado não apenas por estradas que aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas
também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de
posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas
por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas
principais estimulam a construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes
da rota principal da rodovia. Um exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319
(Manaus-Porto Velho). Estradas laterais abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do
estado do Amazonas, que incluia vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Floresta Nacional de Caxiuanã (Félix-da-Silva 119).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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ELAEOCARPACEAE
Sloanea fasciculata D. Sampaio & V.C. Souza
Risco de extinção: ENB1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:09-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore com até 9 m, endêmica do Brasil (Sampaio, 2018). Foi coletada em Floresta
Ombróﬁla Densa associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia e Espírito Santo. Apresenta
distribuição restrita, EOO=1719 km², AOO=12 km², duas situações de ameaça e presença em
ﬁtoﬁsionomia 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 área protegida, sabe-se que grande parte das ﬂorestas úmidas da
Bahia e do Espírito Santo encontram-se fragmentadas como resultado de atividades antrópicas
realizadas no passado e atualmente, restando 12% e 14% de remanescentes ﬂorestais,
respectivamente (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Desmatamento, corte madeireiro e
implementação de atividades agrossilvipecuárias em larga escala (Paciencia e Prado, 2005),
principalmente plantações de Eucalyptus sp. (Baesso et al., 2010; Landau, 2003), cacau (Rolim e
Chiarello, 2004) e vastas áreas convertidas em pasto e outras culturas, como seringa, piaçava e
dendê (Alger e Caldas, 1996) constituem os principais vetores de stress a persistência de S.
fasciculata na natureza. Diante do exposto, portanto, considera-se a espécie Em Perigo (EN) de
extinção. Infere-se declínio contínuo em AOO, 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: Espécie descrita em: Kew Bull. 66(4): 512. 2012
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Sampaio, 2018), com ocorrência nos estados da BAHIA,
município de Arataca (Amorim 7207); ESPÍRITO SANTO, município de Santa Teresa (Kollmann 2166).
AOO: 12km²
EOO: 1719km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 9 m de altura (Sampaio e Souza, 2012) que habita a Floresta Ombróﬁla na
Mata Atlântica (Sampaio, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Mar to Mar
fruiting Mar to Mar
Resume: Foi coletada com ﬂores (Kollmann 2166) e com frutos (Saiter 266) no mês de março.
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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
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Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata Atlântica,
atualmente possui cerca de 20% de remanescentes ﬂorestais (SOS Mata Atlântica/ INPE, 2018)
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Estação Biológica de Santa Lúcia - ES (Saiter 266).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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ELAEOCARPACEAE
Sloanea hatschbachii D. Sampaio & V.C. Souza
Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii,iv,v)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:10-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Sampaio, 2018). Foi coletada em Floresta Ciliar
associada a Mata Atlântica nos estados do Paraná e Santa Catarina. Apresenta distribuição restrita,
EOO=173 km², AOO=12 km², três situações de ameaça e ocorrência exclusiva em ﬁtoﬁsionomia
severamente fragmentada. Sabe-se que a Mata Atlântica possui atualmente cerca de 15% de sua
vegetação original, e os estados de ocorrência perderem entre 70% e 87% de cobertura ﬂorestal
original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Ameaças crescentes como desmatamento, crescimento
urbano e comercial e silvicultura incidindo sobre suas localidades de ocorrência já levaram a uma
extinção local na localidade-tipo (Lapig, 2018; Sampaio e Souza, 2012). Adcionalmente, não possui
subpopulações protegidas dentro de Unidades de Conservação. Diante do exposto, portanto, S.
hatschbachii foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em AOO,
qualidade e extensão de habitat, número de situações de ameaça e potencialmente no número de
indivíduos maduros, ante a extinção local conﬁrmada. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição,
busca por subpopulações dentro de áreas protegidas, números e tendências populacionais) e
conservação (Plano de Ação) urgentes a ﬁm de se garantir sua perpetuação no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Kew Bull. 66(4): 512. 2012
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Sampaio, 2018), com ocorrência no estado do PARANÁ,
municípios de Guaratuba (Silva 8950), Paranaguá (Hatschbach 20091); SANTA CATARINA, município
de São Francisco do Sul (Roher 250)
AOO: 12km²
EOO: 173km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore com até 4 m de altura, que habita a Floresta ciliar na Mata Atlântica (Sampaio, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Sep to Nov
fruiting Sep to Fev
Resume: Foi coletada em ﬂor nos meses de setembro (Silva 8950), outubro (Hatschbach 20091),
novembro (Silva 8685); e com frutos em setembro (Silva 8950), novembro (Silva 8685), e fevereiro
(Roher 250).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Esta espécie foi coletada pela primeira vez em 1968. No entanto, durante uma expedição
de campo à localidade tipo, Paranaguá - Paraná, em outubro de 2006, os autores não puderam
encontrá-la. Casas foram construídas no local onde originalmente a espécie foi coletada, eliminando a
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vegetação da planície costeira (Sampaio, 2012).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: Guaratuba tem 41,3 ha de plantios de Eucalyptos e 1.433,6 ha de Pinus, outros 7,5 ha estão
em corte raso ou recém-plantados. (Eisfeld e Nascimento, 2015).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A espécie foi coletada em 2017, no Paraná, em São Francisco do Sul, em formação pioneira
com inﬂuência marinha, próximo ao oleoduto (Roher 250). A cidade é a mais antiga de Santa Catarina
e a terceira mais antiga do Brasil (Diário Catarinense, 2015), cuja economia gira em torno do porto,
do turismo e indústrias como a ArcelorMitta (siderurgia) e também a Petrobras.
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: A espécie foi coletada em 2015 no Balneário Nereidas, Guaratuba (Silva 8950), litoral sul do
Paraná, entre o porto de Paranaguá e São Francisco do Sul, norte de Santa Catarina (Roher 250). É
região litorânea com forte interesse turístico, além de estar situado entre dois portos.
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ELAEOCARPACEAE
Sloanea petalata D.Sampaio e V.C.Souza
Risco de extinção: CRB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:03-10-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Sampaio, 2018). Foi coletada em Floresta de
Galeria associada ao Cerrado no estado de São Paulo, município de Mogi Mirim. Apresenta
distribuição muito restrita, EOO=4 km², AOO=4 km², uma situação de ameaça e habitat severamente
fragmentado. Conhecida por cinco coletas realizadas somente na localidade-tipo, esta encontra-se
situada no movimentado eixo rodoviário Campinas-Mogi Mirim- Mogi Guaçu, importantes centros
urbanos em expansão, no que restou de Floresta de Galeria comprimida entre a rodovia e uma área
de reﬂorestamento comercial. Além disso, sabe-se que a pressão exercida sobre os fragmentos
remanescentes de Cerrado no estado de São Paulo, principalmente por monoculturas de cana-deaçúcar e silvicultura, vem acelerando o processo de perda de biodiversidade na região (Faraco et al.,
2010; Duringan et al., 2007). Além disso, as coletas atribuídas ao táxon foram realizadas a partir de
dois indivíduos, ambos mortos atualmente (Sampaio, com. pess.). Esforços de coleta especíﬁcos
recentes não identiﬁcaram a espécie em áreas adjacentes. Diante do exposto, portanto, a espécie foi
considerada Criticamente em Perigo (CR) de extinção, pela sua distribuição muito restrita, uma
situação de ameaça e declínio contínuo inferido tanto em EOO, AOO, qualidade e extensão do habitat
e número de indivíduos maduros. Adcionalmente, a espécie não conta com proteção legal in situ.
Assim, eventos de stress severos, como incêndios e desmatamento da vegetação nativa para
estabelecimento de pastagens e/ou monoculturas, podem extirpar irremediavelmente a população de
S. petalata do Cerrado paulista. Assim, recomendam-se ações de pesquisa (distribuição, busca por
mais indivíduos, censo populacional) e conservação (Plano de Ação, criação de área protegida em seu
local de ocorrência) urgentes a ﬁm de se evitar a completa extinção desta espécie na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Rodriguésia 61(1): 13 (-15; ﬁg. 1). 2010
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população. Porém, segunda a espécislista D. Sampaio (com. pess)., S.
petalata era conhecida por somente dois indivíduos, ambos atualmente mortos. Esforços de campo
revelaram que um dos indivíduos conhecidos foi derrubado, e não foram encontrados em nenhum
outro lugar da região. O único registro que não é deste individuo foi coletado na cidade em área de
reserva, mas a árvore morreu e não se conhecem novas localidades de ocorrência na região (D.
Sampaio, com. pess.).
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Sampaio, 2018), com ocorrência no estado de São Paulo,
município de Mogi Mirim (Leitão 12087). Conhecida apenas pela localidade tipo (Sampaio e Souza,
2010).
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AOO: 4km²
EOO: 4km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Cerrado
Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore com 10 a 15 m de altura, que habita o Cerrado, em Floresta de Galeria (Sampaio,
2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Nov to Dec
fruiting Jul to Aug
Resume: Foi coletada em ﬂor nos meses de novembro (Gibbs 3553) e dezembro (Leitão 12087); e
com frutos nos meses de julho (Rossi 2119) e agosto (Sampaio 1801).
Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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habitat
Detalhes: A localidade tipo da espécie é situada no movimentado eixo rodoviário Campinas-Mogi
Guaçu, dois importantes centros urbanos, no que restou de uma Floresta de Galeria, entre a rodovia e
uma área de reﬂorestamento comercial (Google maps).
Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A pressão exercida sobre os fragmentos remanescentes de Cerrado no estado de São
Paulo, principalmente por monoculturas, pode acelerar o processo de perda de biodiversidade (Faraco
et al., 2010).O plantio de cana de açúcar é uma grande ameaça ao Cerrado no estado de São Paulo
(Durigan et al., 2007).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
Os poucos indivíduos conhecidos da espécie encontram-se legalmente desprotegidos e não foram
registrados dentro dos limites de nenhuma Unidade de Conservação (SNUC).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

ELAEOCARPACEAE
Sloanea retusa Uittien
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:13-11-2018
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Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Sampaio, 2018). Popularmente conhecida por
tapinuan-rosa, foi coletada em Floresta Ombróﬁla, Mata de Galeria e capoeiras em variados estágios
de regeneração associados a Mata Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=372351 km², e ocorrência dentro dos
limites de Unidades de Conservação, com signiﬁcativos remanescentes de vegetação nativa, além de
signiﬁcativa frequência em herbários. Aparentemente, a espécie encontra-se livre de ameaças diretas
como corte seletivo ou outros usos que afetem sua perpetuação. 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 potenciais reduções em EOO, AOO, número de indivíduos maduros e
extensão e qualidade de habitat se conﬁrmem.

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Recueil Trav. Bot. Néerl. 22: 353. 1926
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
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Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Sampaio, 2018), com ocorrência nos estados de ALAGOAS,
município de Ibateguara (Oliveira 713); BAHIA, municípios de Andaraí (Mori 13125), Barra da Estiva
(Harley 15577), Bonito (Carvalho-Sobrinho 122), Camacã (Santos 1398); ESPÍRITO SANTO, município
de Linhares (Folli 4946); MINAS GERAIS, municípios de Carangola (Sampaio 1718), Caratinga (Andrade
82), Faria Lemos (Leoni 2449), Viçosa (Kuhlmann s.n.); RIO DE JANEIRO, municípios de Rio Bonito
(Glaziou 13483), Rio de Janeiro (Glaziou 10332).
AOO: 48km²
EOO: 372351km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore com 10 a 25 m de altura, que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombróﬁla ou na
Floresta de Galeria (Sampaio, 2018)
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Sep to Dec
fruiting Nov to Jun
Resume: Foi coletada em ﬂor nos meses de setembro (Glaziou 13483), outubro (Leoni 3763),
novembro (Folli 4946), dezembro (Kuhlmann s.n.); e com frutos em novembro (Oliveira 713),
dezembro (Mori 13125), janeiro (Harley 15577), fevereiro (Sampaio 1719), março (Andrade 82), maio
(Carvalho-Sobrinho 122), junho (Leoni 6212)
Ameaças:
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O município de Ibateguara com 26531 ha tem 30% de seu território (8007 ha) convertidos
em pastagem (Lapig, 2018).O município de Andaraí com 186501 ha tem 42% de seu território (77972
ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018). O município de Linhares com 350371 ha, possui 34%
de sua área (117270 ha) convertida em pastagem (Lapig 2018). O município de Carangola com 35340
ha tem 54% de seu território (19256 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de
Caratinga com 125877 ha tem 50% de seu território (63061 ha) convertidos em pastagem (Lapig,
2018). O município de Faria Lemos com 16522 ha tem 55% de seu território (9151 ha) convertidos em
pastagem (Lapig, 2018). O município de Viçosa com 29942 ha tem 51% de seu território (15321 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018). O município de Rio Bonito com 45645 ha tem 48% de seu
território (22118 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018).
Ameaça: 8 Invasive & other problematic species, genes & diseases
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Barra da Estiva sofre desde tempos pretéritos com a intensa atividade
pecuária, o que resulta em declínio contínuo da qualidade do habitat da região de ocorrência da
espécie, não só pelo aumento da freqüência de incêndios bem como pela invasão de gramíneas
exóticas para a formação de pastagens (IBGE, 2013).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: 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).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Natural da CVRD (Silva 208), e na Estação Biológica de Caratinga (Andrade
82)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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EUPHORBIACEAE
Algernonia leandrii (Baill.) G.L.Webster
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Patricia da Rosa
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até XX m, endêmica do Brasil (Oliveira, 2018). Popularmente conhecida por
cega-lobo, foi coletada em Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e Restinga associadas a Mata Atlântica
nos estados da Bahia,. Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla,
EOO=249596 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. leandrii 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: Contr. Univ. Michigan Herb., 25: 238, 2007. Nome popular: cega-bobo (Oliveira
2010). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos,
paisagismo, etc). R.: Sim. Planta utilizada para estudo taxonômico e ecológico.; 2 - ocorre em
Unidades de Conservação. R.: Não. Reserva Biológica Poço das Antas, Reserva Biológica União, Centro
de Primatologia, Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Cafundó, Estação Ecológica
Estadual de Guaxindiba e Parque Natural Municipal do Curió.; 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.: Sim. ; 7 - apresenta
dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Alguns dados de trabalhos pontuais
ﬁtossociológicos e ﬂorísticos; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Ocasional;
9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: ; (Sabrina Queiroz de Farias, com. pess.
13/11/2018).

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
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Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados da BAHIA (Carvalho 2004), ESPÍRITO SANTO (Moreira 82), MINAS GERAIS (Hatschbach 68658),
RIO DE JANEIRO (Oliveira 2) e SÃO PAULO (Davis et al. 59888).
AOO: 128km²
EOO: 249596km²

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 de até 15 metros de altura (Lima 2343), que ocorre na Mata Atlântica (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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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: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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).
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Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL CAFUNDÓ (US), RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO (PI),
RESERVA BIOLÓGICA DE POÇO DAS ANTAS (PI), MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO
ITAGUARÉ (PI), PARQUE NACIONAL DA TIJUCA (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MASSAMBABA
(US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA PEDRA BRANCA (US), PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO
MAR (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CANANÉIA-IGUAPÉ-PERUÍBE (US), ÁREA DE RELEVANRE
INTERESSE ECOLÓGICO ILHAS QUEIMADA GRANDE E QUEIMADA PEQUENA (US), PARQUE ESTADUAL
DE CAMPOS DO JORDÃO (PI).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Anomalocalyx uleanus (Pax & K.Hoﬀm.) Ducke
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Popularmente
conhecida por arataciú-preto, foi coletada em Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme e Floresta de
Várzea associadas a Amazônia nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso e Pará.
Apresenta distribuição ampla, EOO=1995546 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 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, A. uleanus foi considerada como Menor Preocupação (LC),
demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a ﬁm de se
ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11: 344.
1932. Nomes populares: 'arataciú preto' (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De acordo com
especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. A
espécie tem interesse para pesquisa taxonômica e ﬁtogeográﬁca.; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Reserva Florestal Ducke, Floresta Nacional de Purus, Reserva Biológica Jaru,
Parque Nacional Mapinguari, Parque Estadual Guajará-Mirim, Reserva Biológica do Gurupi, Floresta
Estadual do Antimary e Parque Estadual Sumaúma; 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Restrita a Amazônia.; 5 possui amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Sim. ; 7 - apresenta
dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Alguns em trabalhos de comunidades vegetais,
ﬂorísticas e ﬁtossociológicas.; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Frequente;
9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Não; (Sabrina Queiroz de Farias, com.
pess. 13/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
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Não existem dados sobre a população. Freqüência dos indivíduos: Frequente (Farias, S.Q., com.
press., 2018).
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do Acre (Costa 985), Amapá (Daly 3985), Amazonas (Zarucchi 3087), Mato Grosso (Zanzini
401), Pará (Soares 2214), Rondônia (Bigio 937).
AOO: 128km²
EOO: 1995546km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Floresta de Várzea
Resume: Árvore de m de altura () que ocorre na Amazônia, na Floresta de Igapó, Floresta de Terra
Firme e Floresta de Várzea (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi veriﬁcado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desaﬁos para a conservação das ﬂorestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justiﬁca projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da ﬂoresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que inﬂuenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
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agricultura está substituindo as ﬂorestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura ﬂorestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 20022004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com ﬂorestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região ﬂorestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de ﬂoresta anteriormente inacessíveis dentro da
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Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na ﬂoresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
signiﬁcativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
signiﬁcativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.
Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(deﬁnidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Reserva Florestal Ducke, Floresta Nacional de Purus, Reserva Biológica Jaru, Parque Nacional
Mapinguari, Parque Estadual Guajará-Mirim, Reserva Biológica do Gurupi, Floresta Estadual do
Antimary e Parque Estadual Sumaúma (Farias, S.Q., com. press., 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Brasiliocroton mamoninha P.E.Berry & Cordeiro
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
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Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por mamoninha, foi coletada em Floresta Ciliar e/ou de Galeria, Floresta de
Terra-Firme e Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) associadas a Mata Atlântica e a Amazônia nos
estados da Bahia, Espírito Santo, Maranhão e Minas Gerais. Apresenta distribuição ampla,
EOO=484646 km², diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas
realizadas recentemente, e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral
e em áreas onde existem extensões signiﬁcativas de ecossistemas naturais em estado prístino de
conservação. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e domínios ﬁtogeográﬁcos, e mesmo
sendo utilizada para produção de carvão e carpintaria em geral, 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, B. mamoninha
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: Syst. Bot. 30(2): 357. 2005. Popularmente conhecida por mamoninha (ES),
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murucututuzinho (MA) ou velame buriti e velame branco, sendo que os dois últimos também são
aplicados a diferentes espécies de Croton (Berry et al., 2005). Foi considerada uma espécie “Menos
preocupante” (LC) por Santos et al. (2017). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. A madeira é utilizada na carpintaria, lenha e
carvão. Árvore usada para reﬂorestamento (Lorenzi 2009); 2 - ocorre em Unidades de Conservação.
R.: Não. Reserva Biológica Sooretama, Reserva Florestal Boriticupu, Reserva Biológica Córrego do
Veado, Reserva da Vale do Rio Doce, Reserva Florestal de Linhares e Reserva Biológica de Nova
Lombardia; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com
distribuição ampla. R.: Sim. Distribuição disjunta entre o Domínio da Mata Atlântica e Amazônia
Oriental; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Sim; 7 apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Dados de sucessões ecológicas e
estruturas arbóreas; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Dados insuﬁcientes
para avaliar; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Não (Mario Gomes, com.
pess. 13/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira é usada como combustível e para fazer carvão ou na carpintaria (Tropical Plants
Database, 2018).

Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Brasiliocroton+mamoninha. (acesso em 12 de
novembro 2018).
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Caruzo, 2018), com ocorrência no estado: Bahia (Santos 2114),
Espírito Santo (Pirani 3411), Maranhão (Vilhena 979), Minas Gerais (Martinelli 19783).
AOO: 188km²
EOO: 484646.24km²
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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
Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 3-15 m de altura, ocorrendo de forma disjunta em formações da Mata Atlântica e
da Amazônia (Caruzo, 2018; Berry et al., 2005; Santos et al., 2017).
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
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Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A 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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
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). A ﬂoresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura
ﬂorestal original, 4,7% somente entre 2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da
agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração
madeireira (Charity et al. 2016).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica Sooretama, Reserva Florestal Boriticupu, Reserva
Biológica Córrego do Veado, Reserva da Vale do Rio Doce, Reserva Florestal de Linhares e Reserva
Biológica de Nova Lombardia.
Usos:
Uso: 7. Fuel
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Brasiliocroton muricatus Riina & Cordeiro
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Mary Luz Vanegas León
Data:28-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até m, endêmica do Brasil (Caruzo, 2018). Popularmente conhecida por
barba-de-bode, velame e mamona-da-mata, foi coletada em Floresta Ombróﬁla Densa, Floresta
Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual e Floresta Estacional Sempre-verde nos estados
da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Apresenta distribuição ampla, EOO=63358 km², constante
presença em herbários e ocorrência dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção
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integral. Apesar da incidência de vetores de stress severos na Mata Atlântica nos estados de
ocorrência (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Lapig, 2018), não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos. Assim, a espécie foi
considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) e conservação (manutenção e garantia de
efetividade de UCs) a ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Syst. Bot. 39(1): 230. 2014. Popularmente conhecida por barba-de-bode, velame
e mamona-da-mata (Santos et al., 2017).

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Caruzo, 2018), com ocorrência nos estados: BAHIA, município
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de Bandeira (Salino et al. 9151), Barra do Choça (Mori 11270), Boa Nova (Amorim 8218), Cruz das
Almas (Bautista 1223), Itamarajú (Monteiro 23496), Itatim (Carneiro-Torres 1005), Jequié (CarneiroTorres 1004), Lafaiete Coutinho (São-Mateus 301), Maracás (Oliveira 278), Milagres (Carneiro-Torres
1006), Mundo Novo (Jesus 146); ESPÍRITO SANTO, município de Pinheiros (Mayer 1425), São Gabriel
da Palha (Álbocz 1386); MINAS GERAIS, município de Salto da Divisa (Lombardi et al. 5337).
AOO: 60km²
EOO: 63358km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Estacional Decidual de Submontana
Floresta Estacional Sempre-verde de Submontana
Resume: A espécie cresce como uma pequena e média árvore no sudoeste da Bahia, nordeste de
Minas Gerais, e no Espírito Santo, estados do leste do Brasil, nas margens de ﬂorestas tropicais,
ﬂorestas secas sazonais e ﬂorestas secundárias, em altitudes de 200 a 800 m (Riina et al. 2014).
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
Detalhes: O município de São Gabriel da Palha com 43489 ha, tem 24% de seu território (10284 ha),
convertidos em pastagem (Lapig, 2018)
O município de Boa Nova (BA), com cerca de 85.915 ha, contém 38% de sua área convertida em
pastagens (Lapig, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional Boa Nova (PI)
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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EUPHORBIACEAE
Caryodendron janeirense Müll.Arg.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 13 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por amendoim, foi coletada em Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e
Floresta Ciliar e/ou de Galeria associadas a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=128703 km², diversos
registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente (2015),
e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral. A espécie ocorre em
múltiplas ﬁtoﬁsionomias de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. A
madeira é utilizada para o artesanato na confecção de embalagens, réguas, molduras e cepas de
tamanco. A árvore é utilizada como ornamental para o paisagismo e reﬂorestamentos mistos (Lorenzi
2011). Entretanto, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos maduros. Assim, C. janeirense 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. 11(2): 707. 1874. Popularmente conhecida por Amendoim no estado do
Espírito Santo (Spada 55). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira,
frutos, paisagismo, etc). R: Sim. A madeira é utilizada para o artesanato na confecções de
embalagens, réguas, molduras e cepas de tamanco. A árvore é utilizada como ornamental para o
paisagismo e reﬂorestamentos mistos (Lorenzi 2011). 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R:
Sim. Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Nacional da Tijuca, Estação Ecológica Estadual do
Paraíso, Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, Parque Nacional da Bocaina, Reserva Florestal de
Linhares, Reserva Natural da Vale, Reserva Biológica União, Parque Estadual de Ilhabela, Floresta
Nacional de Pacotuba, Centro de Primatologia. 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R:
Sim. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R: Não tenho certeza. Espécie de Mata Atlântica,
porém reportada em Melo (2017) uma ocorrência para Amazônia. 5 - possui amplitude de habitat. R:
Sim. 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R: Sim. 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho
populacional. R: alguns dados de estudos ﬁtossociológicos e ﬂorísticos. 8 - em relação a frequência
dos indivíduos na população. R: Ocasional. 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações.
R: Não; (Maria Beatriz Caruzo, com. pess. 20/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira é utilizada para o artesanato na confecções de embalagens, réguas, molduras e
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cepas de tamanco. A árvore é utilizada como ornamental para o paisagismo e reﬂorestamentos
mistos (Lorenzi 2011).
População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada ocasional (Maria Beatriz Caruzo,
com. pess. 20/11/2018). Apresenta alguns dados de estudos ﬁtossociológicos e ﬂorísticos sobre o
tamanho populacional (Maria Beatriz Caruzo, com. pess. 20/11/2018).
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados:
Espirito Santo (Hatschbach 50694), Minas Gerais (Heringer 16038), Rio de Janeiro (Campos; et al
169), São Paulo (Lima 772). Segundo a Flora do Brasil 2020 (2018), a espécie não ocorre nos estados
de Espírito Santo e Minas Gerais.

AOO: 88km²
EOO: 128703km²

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)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvores de 13 m de altura (Spada 55), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora do
Brasil 2020, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Nacional da Tijuca, Estação
Ecológica Estadual do Paraíso, Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, Parque Nacional da Bocaina,
Reserva Florestal de Linhares, Reserva Natural da Vale, Reserva Biológica União, Parque Estadual de
Ilhabela, Floresta Nacional de Pacotuba, Centro de Primatologia
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: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Cnidoscolus adenoblepharus Fern.Casas & J.M.Pizarro
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
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Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes
Data:20-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 3 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). É
conhecida somente pelo material-tipo, coletado em Caatinga no estado da Bahia em 2003, município
de Carinhanha. Descrita em 2008, desde então não foram obtidos novos dados sobre o táxon. Diante
da carência de informações, a espécie foi considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste
momento, uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco
de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências
populacionais, padrão de raridade) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu risco de
extinção à luz de novas e precisas informações.

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Fontqueria 55(59): 461 (-464; ﬁg. 1). 2008
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
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Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, município de Carinhanha (Roque 698). Conhecida apenas pela coleta tipo
(Fernandez Casas, F.J. e Pizarro Dominguez, 2008)

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: saxicolous
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvore com 3 m de altura, crescendo entre rochas, na Caatinga Arbórea (Roque 698)
Reprodução:
Resume: Foi coletada com ﬂores alvas e frutos verdes no mês de abril (Roque 698).
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 Carinhanha com 252942 ha tem 43% de seu território (107725 ha)
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ocupados por pastagem (Lapig, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Cnidoscolus froesii (Croizat) Fern.Casas
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Patricia da Rosa; Marta Moraes
Data:07-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de porte desconhecido, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018). É conhecida atualmente apenas pela coleta de A.F.M. Glaziou realizada nos arredores do que
hoje compreende a cidade do Rio de Janeiro. Casas (2001), em seu trabalho sobre uma nova
combinação para Cnidoscolus, referiu-se a essa espécie como C. froesii. No entanto, grande parte do
material associado ao táxon mostra características de C. oligandrus, tendo sido a identiﬁcação
conﬁrmada pelo mesmo especialista botânico no gênero sete anos após a publicação formal da
espécie. Portanto, os registros atribuídos ao presente táxon realizados fora do Rio de Janeiro foram
desconsiderados. 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: Casas, F.J.F., Dominguez, J.M.P., 2001. Synopsis of Cnidoscolus series Cnidoscolus
(Euphorbiaceæ), with description of a new species. Fontqueria 55(8): 39-46. Fernández Casas, F.J.,
2001. Una Combinación nueva en Cnidoscolus (Euphorbiaceae). Fontqueria 55(3): 13–14.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados populacionais.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), conhecida apenas
pela coleta de Glaziou 14245 "nos arredores do Rio de Janeiro".
AOO: 4km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial

EUPHORBIACEAE
Cnidoscolus monsanto Fern.Casas
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:20-09-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). É
conhecida somente pelo material-tipo, coletada em Floresta Estacional Semidecidual Submontana
associada a Mata Atlântica no estado da Bahia, município de Itarantim. Descrita em 2004, desde
então não foram obtidos novos dados sobre o táxon. Diante da carência de informações, a espécie foi
considerada como Dados Insuﬁcientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações
disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de
pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais, padrão de raridade) urgentes que
possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção à luz de novas e precisas informações.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Fontqueria 55(31): 235-244. 2004
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 Itarantim (Salino 9166). Apenas conhecida pela coleta tipo (Fernandez
Casas, 2004)
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Estacional Decidual de Submontana
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com 4 m de altura, na Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Salino 9166)
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Oct to Oct
fruiting Oct to Oct
Resume: Foi coletada com ﬂor e fruto em outubro (Salino 9166)
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 Itarantim com 167413 ha tem 73% de seu território (122378 ha) ocupados
por pastagem (Lapig, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown

491

Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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EUPHORBIACEAE
Conceveiba prealta (Croizat) Punt ex J.Murillo
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:07-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de
Borba e Humaitá. É conhecida por poucas coletas, realizadas a mais de 80 anos, e pouco se avançou
em relação ao estado de conhecimento da espécie desde sua descrição formal. Além disso, sabe-se
que extensas áreas ainda em estado primitivo de conservação e pouco inventariadas botanicamente
predominam na região em que foi documentada, incluindo potencial ocorrência no interior de áreas
protegidas. 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: Revista Acad. Colomb. Ci. Exact. 24(92): 365. 2000 , as 'prealta' No IPNI
"praealta" assim como observou o especialista como forma correta.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do AMAZONAS, nos municípios de Borba (Ducke s.n.), Humaitá (Krukoﬀ 6649).
AOO: 24km²
EOO: 2707km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore com cerca de 30 m de altura (Krukoﬀ 6458), que habita a Floresta de Terra Firme na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Sep to Nov
Resume: Foi coletada em ﬂor em setembro (Krukoﬀ 6357) e novembro (Ducke s.n.).
Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O desmatamento no município de Humaitá caracteriza-se pela sua concentração no entorno
das rodovias Manaus - Porto Velho e transamazônica. Esses eixos rodoviários concentram
espacialmente as principais atividades econômicas como a agricultura, a pecuária e a exploração
madeireira que, embora em menor intensidade, também se desenvolvem em torno do rio Madeira e
seus aﬂuentes (Macedo e Teixeira, 2009). Na agricultura,as famílias geralmente têm seus roçados,
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plantam mandioca, milho, banana, melancia, macaxeira, cacau, cana e outros (Baraúna, 2009).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O garimpo do ouro representa uma boa parte da renda que garante a sobrevivência de
muitos e é uma prática presente há anos nas famílias que vivem nas comunidades ribeirinhas da
região (Baraúna, 2009). A exploração do ouro é feita ilegalmente e com uso de mercúrio.
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: No município de Humaitá a agricultura familiar vem cedendo lugar a grandes propriedades
dedicadas a atividade pecuária nas cidades Lábrea e Humaitá (Macedo e Teixeira, 2009). No
município tem criação de gado, porcos, galinhas, patos e carneiros. (Baraúna, 2009)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Croton campanulatus Caruzo & Cordeiro
Risco de extinção: ENB1ab(i,ii,iii)+2b(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
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Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:18-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla Densa Montana, ao longo de rios e estradas, exclusivamente na divisa
entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro na região compreendida pela Serra da Mantiqueira
nos municípios de Itatiaia, Resende e Bocaina de Minas. Apresenta distribuição restrita, EOO=216 km²
e, apesar de descrita como abundante na localidade, encontra-se sujeita a cinco situações de
ameaça. Foi registrada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral, porém
as mesmas encontram-se sujeitas a incidência de eventos de stress severos, como atividades
agropastoris, aumento na intensidade e frequência de incêndios e ampliação de atividades turísticas,
muitas vezes desordenadas (WWF, 2015; Aximoﬀ, 2011; Barros, 2003 ). Assim, foi considerada Em
Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio em EOO, AOO e na qualidade e extensão de habitat.
Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação
(Plano de Ação) urgentes a ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Brittonia 60(3): 261. 2008.
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
É uma árvore abundante na beiras de rios e estradas na faixa entre 900-1500 m de altitude do PARNA
Itatiaia (Caruzo et al., 2008). Considerada frequente na localidade (Occhioni 8941).
Reference:
Caruzo, M.B.R., Riina, R., Cordeiro, I., Berry, P.E., 2008. Croton campanulatus (Euphorbiaceae s.s.), a
new species from the Brazilian Atlantic rain forest. Brittonia 60, 261–264.
https://doi.org/10.1007/s12228-008-9027-y
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: RIO DE JANEIRO, município de Itatiaia (Brade 14650), Rezende (Ferreira 157)); MINAS
GERAIS, município de Bocaina de Minas (Pineschi 348)
AOO: 28km²
EOO: 216.62km²

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: Árvores de 4-5 m de altura (Caruzo et al., 2008), ocorrendo na Mata Atlântica (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018), especiﬁcamente em Floresta Ombróﬁla Densa Montana, ao longo de rios
e estradas (Caruzo et al., 2008)
Ameaças:
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: O município de Itatiaia com 24515 ha tem 16,2% de seu território (3983 ha) transformados
em pastagem (Lapig, 2018).
O município de Bocaina de Minas com 50379 ha tem 25% de seu território (12726 ha) convertidos em
pastagem (Lapig, 2018).
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
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.
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: As atividades agropastoris representam uma ameaça severa no Parque Nacional do Itatiaia
(RJ) (WWF, 2015). Não há evidências de que muitas dessas ameaças devam cessar em um futuro
recente (WWF, 2015).
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: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA (PI), PARQUE ESTADUAL DA PEDRA
SELADA (PI), MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ (PI).
Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Croton celtidifolius Baill.
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).
Popularmente conhecida por marmeleiro, necorana e pau-de-sangue, foi coletada em Floresta Ciliar
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e/ou de Galeria, Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e vegetação secundária associadas a Mata
Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Apresenta distribuição ampla, EOO=900542 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, incluindo áreas de vegetação secundária, de forma frequente na maior
parte das localidades em que foi registrada. Adcionalmente, a espécie é usada na recuperação de
áreas degradadas. Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos
que comprometam sua existência na natureza. Assim, C. celtidifolius 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: Adansonia 4: 331. 1864. Popularmente conhecida por marmeleiro, necorana e
pau-de-sangue na região Sudeste (Flora do Brasil 2020). De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Sim. Recuperação de áreas
degradadas. 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R: Sim. Parque Estadual da Serra do Mar,
Reserva ﬂorestal da Escola de Especialistas de Aeronáutica, Parque Nacional da Serra dos Órgãos. 3 -
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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.
(Maria Beatriz Caruzo, com. pess. 05/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie é usada na recuperação de áreas degradadas (Maria Beatriz Caruzo, com. pess.
05/11/2018).
População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada frequente (Maria Beatriz Caruzo,
com. pess. 05/11/2018). Não apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional (Maria
Beatriz Caruzo, com. pess. 05/11/2018).
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados:
Espírito Santo (Fraga 2265), Minas Gerais (Meireles 490), Paraná (Hatschbach e Fontella 20814), Rio
de Janeiro (Forzza et al. 2706), São Paulo (Franco et al. 3008), Santa Catarina (Reitz 6177), Rio
Grande do Sul (Camargo 5325).
AOO: 732km²
EOO: 900542km²

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
Sistema da Vegetação Secundária
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Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 10 m de altura (Ramalho 772), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora
do Brasil 2020, 2018), muito coletada em matas secundárias (Salino e Melo 5908) e bordas de mata
(Külkamp 124).
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).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Parque Estadual da Serra do Mar, Reserva ﬂorestal da Escola de Especialistas de Aeronáutica, Parque
Nacional da Serra dos Órgãos
Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da ﬂora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).
Usos:
Uso: 16. Other
Recurso: whole plant
Proveniência: cultivated
Detalhes:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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EUPHORBIACEAE
Croton macrobothrys Baill.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por pau-sangue, foi coletada em Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) de
variadas altitudes associadas a Mata Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catrina e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=774770
km², diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas
recentemente, e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral e em
áreas com presença de extensões signiﬁcativas de ecossistemas naturais em estado prístino de
conservação. A espécie ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias, sendo considerada 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, C. macrobothrys 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: Adansonia 4: 332. 1864. Nome Popular: pau-sangue (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). "De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira,
frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Látex usando no combate de dores gengivais (Luca et al. 2014).; 2 ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Área de Proteção
Ambiental de Cairuçu, Parque Estadual Jaraguá, Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra
Bonita, Estação Ecológica Pau-Brasil, Parque Estadual da Serra do Mar, Reserva Ecológica Municipal
de Macaé de Cima, Reserva Biológica do Tinguá, Reserva Biológica de Una, Parque Estadual Turístico
do Alto do Ribeira, Parque Estadual das Lauráceas, Reserva Particular do Patrimônio Natural Estação
Veracel, Reserva Florestal de Porto Seguro, Parque Estadual de Carlos Botelho, Parque Natural
Municipal Nascentes do Garcia, Estação Biológica de Boracéia, Parque Estadual da Ilha do Cardoso,
Parque Estadual da Cantareira, Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia, Reserva Biológica
Federal da Pedra Talhada, Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi e Parque das Neblinas. ; 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. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: poucos
dados de trabalhos ﬂorísticos e ﬁtossociológicos.; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na
população. R.: A espécie é frequente nas áreas de ocorrência. No PARNASO, a população é abundante
e ocorre em todas as ﬁtoﬁsionomias.; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.:
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Não.; (Maria Beatriz Caruzo, com. pess. 14/11/2018)."
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Látex usando no combate de dores gengivais (Luca, et al. 2014).
Reference:
Luca, V.D. et al. 2014.Parque Estadual da Serra Furada, Santa Catarina, Brasil: uma abordagem
etnobotânica. R. bras. Bioci., Porto Alegre 12(2): 59-65.
População:
A espécie é frequente nas áreas de ocorrência. No PARNASO, a população é abundante e ocorre em
todas as ﬁtoﬁsionomias (Caruzo, M.B. com. pess., 2018).
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Alagoas (Nusbaumer 4530), Bahia (Borges 322), Espírito Santo (Grupo de Coletores do Núcleo
Juçara 45), Minas Gerais (Amorim 5574), Paraná (Silva 6139), Rio de Janeiro (Marquete 4022), Santa
Catarina (Klein 10539), São Paulo (Kuhlmann 2810).
AOO: 416km²
EOO: 774770km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 30 m de altura (Silva 1321) que ocorre na Mata Atlântica, na Floresta Ombróﬁla (=
Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
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Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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: 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
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uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Criado em 1985, o monitoramento feito pelo Atlas
permite nesta edição quantiﬁcar o desmatamento acumulado em alguns Estados nos últimos 30 anos.
O Paraná lidera este ranking, com 456.514 hectares desmatados, seguido por Minas Gerais (383.637
ha) e Santa Catarina (283.168 ha). O total consolidado de desmatamento identiﬁcado pelo Atlas
desde a sua criação, que não incluiu alguns Estados em determinados períodos, chega a 1.887.596
hectares.
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme
pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros recursos. Ainda
que restem
exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. A ameaça
de extinção
de algumas espécies ocorre porque existe pressão do extrativismo predatório sobre determinadas
espécies de
valor econômico e também porque existe pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos,
pela
especulação imobiliária, seja pela centenária prática de transformar ﬂoresta em área agrícola
(Simões; Lino, 2003).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Área de Proteção Ambiental de
Cairuçu, Parque Estadual Jaraguá, Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra Bonita, Estação
Ecológica Pau-Brasil, Parque Estadual da Serra do Mar, Reserva Ecológica Municipal de Macaé de
Cima, Reserva Biológica do Tinguá, Reserva Biológica de Una, Parque Estadual Turístico do Alto do
Ribeira, Parque Estadual das Lauráceas, Reserva Particular do Patrimônio Natural Estação Veracel,
Reserva Florestal de Porto Seguro, Parque Estadual de Carlos Botelho, Parque Natural Municipal
Nascentes do Garcia, Estação Biológica de Boracéia, Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Parque
Estadual da Cantareira, Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia, Reserva Biológica Federal da
Pedra Talhada, Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi e Parque das Neblinas (Caruzo, M.B. com.
pess., 2018).
Usos:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
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Recurso:
Proveniência: natural
Detalhes:
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EUPHORBIACEAE
Croton oliganthus Müll.Arg.
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:28-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de pequeno porte de até 3 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). Foi coletada em Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e Floresta Estacional
Semidecidual associadas a Mata Atlântica nos estados da Bahia e Rio de Janeiro, municípios de Boa
Nova e Rio de Janeiro. É conhecida por somente três coletas, incluindo o material-tipo, e desde sua
descrição formal, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de C. oliganthus. 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: Linnaea 34: 106. 1865.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Boa Nova (Amorim 8204); RIO DE JANEIRO, município do Rio de Janeiro
(Giordano 1549).
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Ecologia:
Hábito: tree
small tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Arvoreta- arbusto de 3m (Amorim 8204 724), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), em Floresta Estacional Semidecidual (Amorim 8204) e em
Floresta Ombroﬁla Densa degradada (Giordano 1549).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
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
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do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar ﬂoresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occupancy
occurrence
Detalhes: A espécie foi coletada em fragmento de ﬂoresta degradada próximo à área residencial, no
entorno do Jardim Botanico do Rio de Janeiro/Horto Florestal (RJ) (Google Earth Pro Version 7.3.2.,
2018).
A espécie foi coletada também em fragmento imerso area de desmatada, próximo à área residencial,
no município de Boa Nova(BA) (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na área do HORTO FLORESTAL/JBRJ (Marquete 724)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Croton piptocalyx Müll.Arg.
Risco de extinção: LC
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Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Maria Beatriz Rossi Caruzo
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por caixeta, foi coletada em Floresta Estacional Semidecidual associada a
Mata Atlântica e ao Cerrado nos estados da Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=1002997 km², diversos registros depositados em coleções
biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente (2017), e ocorrência conﬁrmada em
Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas com extensões signiﬁcativas de
ecossistemas naturais em estado prístino de conservação. A espécie ocorre em múltiplas
ﬁtoﬁsionomias e em distintos domínios ﬁtogeográﬁcos, de forma frequente na maior parte das
localidades em que foi registrada. Adcionalmente, a espécie é usada na recuperação de áreas
degradadas. Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos
que comprometam sua existência na natureza. Assim, C. piptocalyx foi considerada como Menor
Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais)
a ﬁm de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em Flora Brasiliensis 11(2): 103. 1873. Nome popular: caixeta (ﬂora do Brasil 2020 em
construção,2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos,
paisagismo, etc). R.: Sim. Recuperação de áreas degradadas; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. ARIE Mata de Santa Genebra; 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R.: Não; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. ; 5 - possui amplitude de
habitat. R.: Não. ; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.: Não tenho certeza. ; 7 - apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na
população. R.: Frequente; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: ; (Maria
Beatriz Caruzo, com. pess. 05/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Frequente (Caruzo, M.B., com. pess., 2018).
Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Bahia (Carvalho 3400), Mato Grosso (Carniello 5248ARA2), Minas Gerais (Catharino 2167), Rio
de Janeiro (s.col. JBRJ100919), São Paulo (Santin 33577).
AOO: 152km²
EOO: 1002997km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
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2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore de 20 m de altura (Catharino 2167) que ocorre no Cerrado e na Mata Atlântica na
Floresta Estacional Semidecidual (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme
pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros recursos. Ainda
que restem
exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. A ameaça
de extinção
de algumas espécies ocorre porque existe pressão do extrativismo predatório sobre determinadas
espécies de
valor econômico e também porque existe pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos,
pela
especulação imobiliária, seja pela centenária prática de transformar ﬂoresta em área agrícola
(Simões; Lino, 2003).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Criado em 1985, o monitoramento feito pelo Atlas permite nesta edição quantiﬁcar o
desmatamento acumulado em
alguns Estados nos últimos 30 anos. O Paraná lidera este ranking, com 456.514 hectares desmatados,
seguido
por Minas Gerais (383.637 ha) e Santa Catarina (283.168 ha). O total consolidado de desmatamento
identiﬁcado
pelo Atlas desde a sua criação, que não incluiu alguns Estados em determinados períodos, chega a
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1.887.596
hectares. Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma
redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados
no Brasil.
De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de
desmatamento
tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas
ﬂorestais
encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE,
2018).
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: 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
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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
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
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et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade pecuária
historicamente está
associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o gado (Kolbek e Alves, 2008;
Silva et al.,
2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornam-se grandes incêndios (Verdi et al., 2015).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A perda e a alteração de habitat no Cerrado também está vinculada a atividade de
mineração desenvolvida em
vários estados de sua ocorrência (Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008). Na região
do Cerrado
há dois principais centro de exploração mineral, sendo um deles situado em Goiás onde destaca-se o
município de
Niquelândia (Fernandes et al., 2011) e o outro em Minas Gerais, cuja a região do quadrilátero ferrífero
e Espinhaço
Meridional concentram a maior parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011,
2014; Jacobi
and Carmo, 2008). Nas últimas quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de
hectares de cangas,
pelo menos 40% da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46 minas de
extração de
minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012). Tal atividade tem provocados danos ambientais
imensuráveis, dentre
eles, o maior desastre ambiental após o rompimento de uma das barragens de rejeitos minerais
(Escobar, 2015;
Neves et al., 2016).
Ameaça: 7.1 Fire & ﬁre suppression
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O fogo apesar de estar associado a vegetação de cerrado, têm efeitos danosos sobre as
espécies quando sua
origem é antrópica (Verdi et al., 2015). Os incêndios com origem antrópica acontecem com
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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
A espécie foi registrada em: ARIE Mata de Santa Genebra (Caruzo, M.B., com. pess., 2018), Parque
Estadual de Vassununga (Martins 10006), Parque Estadual do Rio Doce (Bortoluzzi 379).
Usos:
Uso: 14. Research
Recurso: whole plant
Proveniência:
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Croton priscus Croizat
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Marta Moraes
Data:28-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombróﬁla associada a Mata Atlântica no estado de São Paulo, municípios de
Cubatão, Salesópolis e Santo André. Apresenta distribuição restrita, EOO=166 km², AOO=44 km², três
situações 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 paulistas encontram-se
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fragmentados como resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando
somente 16,3% de remanescentes ﬂorestais originais (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Mesmo com
ocorrência conﬁrmada em área protegida, em Boracéia 58% da área total já foi convertida para
práticas agropecuárias (Lapig, 2018; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Adcionalmente, a espécie foi
documentada em área de acentuado crescimento demográﬁco e intensa especulação imobiliária,
representando uma das zonas mais densamente povoadas do país (Lapig, 2018; CEPF, 2001). Inferese declínio contínuo em EOO, AOO 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 C. priscus na natureza no futuro.

Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Darwiniana, 6: 454, 1944.

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: no
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: SÃO PAULO, município de Cubatão (Kirizawa et al. 579), Salesópolis (Custódio Filho 1862),
Santo André (Sugiyama & Lopes 564).
AOO: 44km²
EOO: 166km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore até 15 m de altura, endêmica do Estado de São Paulo, da ﬂoresta ombróﬁla das
encostas da Serra do Mar (Caruzo & Cordeiro, 2007).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Salesópolis, com 42500 ha, tem 3450 ha ou 8% de seu território utilizado
como pastagem (Lapig, 2018)
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual da Serra do Mar (PI), Parque Natural Municipal Nascentes
de Paranapiacaba (PI).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Croton pseudopopulus Baill.
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Mary Luz Vanegas León
Data:28-11-2018
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Justiﬁcativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Cerrado (lato sensu) e Campo Rupestre associados ao Cerrado em Minas Gerais,
municípios de Indianópolis, São José da Barra e Uberlândia. Conhecida por somente quatro coletas,
inclusive o material-tipo, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de C.
pseudopopulus desde sua última docuemntação na natureza em 1994. 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: Adansonia, 4: 335, 1864.

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
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Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: MINAS GERAIS, município de Indianópolis (Mota 2284), São José da Barra (Mota s.n.),
Uberlândia (Mota 2291). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie ocorre também no estado do Rio
de Janeiro.
AOO: 12km²
EOO: 3888km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Fitoﬁsionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Campo Rupestre
Resume: Árvores até 10 m de altura (Mota 2291), ocorrendo nos dominios do Cerrado (M. Gomes
comm. pess.). Segundo a Flora do Brasil 2020, a espécie tem ocorrência restrita à Mata Atlântica,
porém, na veriﬁcação do mapa dos biomas, os municípios das coletas válidas localizam-se dentro da
área do Cerrado.
Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Estudos apontam que no Cerrado brasileiro restam apenas 50% da cobertura ﬂorestal
natural. A taxa de desmatamento tem aumentado, principalmente devido à expansão do gado,
indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015;
Ratter et al., 1997).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da década de 1920, com a
indústria de café em plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo federal, a atividade
pecuária iniciou o processo de ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira,
2002; Sano et al., 2008). Desde então, a pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se
como uma das principais atividades econômicas no país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais
subsídios governamentais, tais como, a criação do Conselho para o Desenvolvimento da Pecuária
(Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneﬁciou-se de gramíneas nativas (Silva et al., 2015) e
posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas exóticas para melhoramento das
pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al., 1997), sendo a região
responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida no Brasil (Pereira et al., 2012). As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade
pecuária historicamente está associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o
gado (Kolbek e Alves, 2008; Silva et al., 2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornam-se
grandes incêndios (Verdi et al., 2015).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A perda e a alteração de habitat no Cerrado também está vinculada a atividade de
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mineração desenvolvida em vários estados de sua ocorrência (Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi
and Carmo, 2008). Na região do Cerrado há dois principais centro de exploração mineral, sendo um
deles situado em Goiás onde destaca-se o município de Niquelândia (Fernandes et al., 2011) e o outro
em Minas Gerais, cuja a região do quadrilátero ferrífero e Espinhaço Meridional concentram a maior
parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008).
Nas últimas quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de hectares de cangas, pelo
menos 40% da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46 minas de
extração de minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012). Tal atividade tem provocados danos ambientais
imensuráveis, dentre eles, o maior desastre ambiental após o rompimento de uma das barragens de
rejeitos minerais (Escobar, 2015; Neves et al., 2016).
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.
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: needed
A espécie tem distribuição restrita ao estado de Minas Gerais, no triângulo mineiro e na barragem de
Furnas, regiões conhecidas como altamente impactadas. Não se tem dados sobre a sua ocorrência
em áreas protegidas (M. Gomes comm. pess.)..
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EUPHORBIACEAE
Croton salutaris Casar.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:13-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por cambraia e sangue-de-drago, foi coletada em Floresta Ombróﬁla
(Floresta Pluvial) associadas a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio
de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=277174 km², diversos registros
depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência
conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral. A espécie ocorre de forma 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. É
frequentemente empregada na restauração de áreas degradadas. Assim, C. salutaris 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: Novarum Stirpium Brasiliensium Decades 89. 1845. Nomes populares: cambraia e
sangue-de-drago (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Árvore usada na restauração de
áreas degradadas (Santos et al. 2017; Caruzo 2010). Látex usado na medicina popular no tratamento
de úceras (Pio Correa1975); 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Parque Nacional do
Caparaó, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Reserva Florestal da Boa Vista, Reserva Ecológica do
IBGE, Parque Estadual do Jardim Botânico, Parque Estadual Pico do Jaraguá, Parque Estadual Ibitipoca,
Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual do Itacolomi, Reserva Ecológica Municipal Macaé
de Cima, Parque Municipal da Serra do Itapety, Parque Nacional da Bocaina, Parque Estadual das
Lauráceas; 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.: Sim. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho
populacional. R.: dados de poucos estudos de composição ﬂorística e ﬁtossociológicas; 8 - em relação
a frequência dos indivíduos na população. R.: Frequente; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre
suas populações. R.: Não; (Maria Beatriz Caruzo, com. pess. 14/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Látex usado na medicina popular no tratamento de úceras (Pio Correa1975)
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Reference:
Pio-Correa, M. 1975. Dicionário de Plantas úteis do Brasil e das Exóticas cultivadas, v. 6, Ministério da
Agricultura, Rio de Janeiro.
População:
Frequente (Caruzo, M.B., com. pess. 2018).
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Espírito Santo (Matos 161), Minas Gerais (Roschel s.n.), Paraná (Isernhagen 235), Rio de
Janeiro (Ehrendorfer s.n.), São Paulo (Silva 379).
AOO: 156km²
EOO: 277174km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 25 m de altura (Capellari 1379) que ocorre na Mata Atlântica, na Floresta
Ombróﬁla (= Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Criado em 1985, o monitoramento feito pelo Atlas
permite nesta edição quantiﬁcar o desmatamento acumulado em alguns Estados nos últimos 30 anos.
O Paraná lidera este ranking, com 456.514 hectares desmatados, seguido por Minas Gerais (383.637
ha) e Santa Catarina (283.168 ha). O total consolidado de desmatamento identiﬁcado pelo Atlas
desde a sua criação, que não incluiu alguns Estados em determinados períodos, chega a 1.887.596
hectares.
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar ﬂoresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Parque Nacional do Caparaó, Parque Nacional da Serra dos Órgãos,
Reserva Florestal da Boa Vista, Reserva Ecológica do IBGE, Parque Estadual do Jardim Botânico,
Parque Estadual Pico do Jaraguá, Parque Estadual Ibitipoca, Parque Estadual da Serra do Mar, Parque
Estadual do Itacolomi, Reserva Ecológica Municipal Macaé de Cima, Parque Municipal da Serra do
Itapety, Parque Nacional da Bocaina, Parque Estadual das Lauráceas (Caruzo, M.B., com. pess. 2018).
Usos:
Uso: 14. Research
Recurso: whole plant
Proveniência: cultivated
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Detalhes:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: sap
Proveniência:
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Croton thomasii Riina & P.E. Berry
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:29-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore monóica de até 18 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018). Popularmente conhecida por embira ou taipoca, foi coletada em Floresta Ombróﬁla sobre
tabuleiros associada a Mata Atlântica, principalmente ao longo de estradas e clareiras (Riina et al.,
2010), e em ﬂoresta severamente perturbada no estado da Bahia, municípios de Una, Cairu e Ilhéus.
Apresenta distribuição restrita, EOO=1353 km² e quatro situações de ameaça. Apesar de ser
considerada abundante ao longo de estradas e clareiras, onde muitas plântulas e mudas foram
encontradas (Riina et al., 2010), sabe-se que sua área de ocorrência está inserida num mosaico
ambiental onde fragmentos ﬂorestais de diversos tamanhos (de 100 a mais de 800 ha) estão imersos
em matriz complexa composta por pastagens de gado, fragmentos de ﬂoresta, seringais, piaçava e
plantações de cacau (Alves, 2005). Mesmo ocorrência em Unidades de Conservação de proteção
integral, a degradação e fragmentação das ﬂorestas em que a espécie ocorre podem conduzir
potencialmente a forte erosão genética das subpopulações naturais, principalmente por inﬂuências
antrópicas como crescimento urbano acelerado, aumento das atividades turísticas de alto impacto e
especulação imobiliária de áreas costeiras (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018; Gulberg, 2008;
Silva, 2002), que podem vir a gerar extinções locais nas extremidades de sua distribuição conhecida.
Assim, a espécie foi considerada Em Perigo (EN) de extinção neste momento, pela sua distribuição
restrita, valor de EOO e 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 C. thomasii na natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Candollea 65(1): 102 (-104; ﬁg. 1). 2010. Popularmente conhecida por Embira
(Rylands e Hages 196) ou Taipoca (Rylands e Hages 101) no estado da Bahia.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Espécie abundante ao longo de estradas e clareiras onde muitas plântulas e mudas foram
encontradas (Riina et al., 2010).

Reference:
Riina, R., Cordeiro, I., Amorim, A.M., Berry, P.E., 2010. Croton thomasii Riina & P. E. Berry
(Euphorbiaceae), a new species from the Atlantic Forest in the State of Bahia (Brazil) and typiﬁcation
of Croton sapiifolius Müll. Arg. Candollea 65, 101–107. https://doi.org/10.15553/c2010v651a9
Distribuição:
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, município de Una (Rylands 101), Cairu (Accioly 4069) e Ilhéus (Thomas 10793).
Ocorre em elevações entre 100-150m (Riina et al., 2010)
AOO: 24km²
EOO: 1353.6km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
14.6 Subtropical/Tropical Heavily Degraded Former Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa Submontana
Sistema da Vegetação Secundária
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores monóicas de 9-18 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Sobral,
2010). Ocorre especiﬁcamente em em ﬂoresta úmida, ao longo de estradas e clareiras (Riina et al.,
2010) e em ﬂoresta severamente perturbada (Kallunki 502).
Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
occupancy
locality
Detalhes: A espécie foi coletada em trilha paralela a área de plantação de cacau cabruca na REBIO
Una (Jardim 2142). A Reserva Biológica de Una está inserida num mosaico ambiental onde
fragmentos ﬂorestais de diversos tamanhos (de 100 a maisde 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)
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: Cairu é um dos dois únicos municípios brasileiros inteiramente arquipelágicos (o outro
sendo Ilhabela - SP). A partir dos anos 90, o ﬂuxo turístico na região aumentou signiﬁcativamente e
de forma desordenada(Gulberg, 2008). Com uma infra-estrutura que não poderia suportar a
crescente demanda de períodos de alta estação, houveram graves conseqüências para o meio
ambiente local (Gulberg, 2008). Atualmente, o aumento do turismo de massa contribuiu para o
agravamento de problemas na APA, como por exemplo: o desmatamento, a sobre-pesca, a ocupação
desordenada do solo, a especulação imobiliária, a descaracterização da cultura local, a prostituição,
assédios sexuais, furtos e roubos, drogas e o acúmulo do lixo (Gulberg, 2008).
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Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: A espécie ocorre em fragmento ﬂorestal imerso em paisagem agropastoril e próxima a área
urbana (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018). Segundo Silva (2002), uma preocupação é a forte
erosão genética que populações naturais da espécie vêm sofrendo, principalmente por inﬂuências
antrópicas causadas por empreendimentos imobiliários nos municípios com potencialidade turístico, a
exemplo de Ilhéus, Valença, Itacaré e Porto Seguro.

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no REFúGIO DE VIDA SILVESTRE DE UNA (PI), PARQUE MUNICIPAL NATURAL
DA BOA ESPERANçA (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMINHOS ECOLÓGICOS DA BOA
ESPERANÇA (US) e RESERVA BIOLÓGICA DO UNA (PI).

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

EUPHORBIACEAE
Croton trombetensis Secco et al.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:29-11-2018
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Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida como pau-de-índio e marmeleiro, foi coletada em Floresta de Terra-Firme
associada a Amazônia nos estados do Acre e Pará. Apresenta distribuição ampla, EOO=192236 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,
principalmente no Pará (Mineração Rio do Norte, 2018; Lapig, 2018; Comissão Pró-Índio de São Paulo,
2011), não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no
número de indivíduos. Adcionalmente, não foram descritos usos potenciais ou efetivos para C.
trombetensis que comprometa 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: Espécie descrita em: Novon 11(1): 121. 2001. Croton trombetensis não apresenta aﬁnidades
claras com nenhuma outra especie da Amazônia Brasileira, e caracteriza-se pelas folhas com denso
indumento de tricomas estrelados em ambas as faces, base cordada, longas estipulas aciculadas,
inﬂorescência em tirso terminal, robusta (40-46 cm de comprimento), as ﬂores estaminadas em
fascículos e as pistiladas misturadas com as estaminadas
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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 nos
estados do ACRE, municípios de Manoel Urbano (Daly 9113), Sena Madureira (Cid Ferreira 2613),
Tarauacá (Silveira 889); PARÁ, município de Oriximiná (Salomão 880).
AOO: 32km²
EOO: 192236km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore com até 15 m de altura (Secco et al., 2001), que habita a Amazônia, na Floresta de
Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Sep to
fruiting May to Nov
Resume: Foi coletada com ﬂores em setembro (Cid Ferreira 2613), e com frutos em maio (Silva 4625),
outubro (Prance 7915), novembro (Silveira 1409)
Ameaças:
Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: A Bacia do Rio Trombetas, localizada no município de Oriximiná, apresenta grande
potencial hidrelétrico, sofrendo grande inﬂuência do governo federal que prevê em seu Plano
Nacional de Energia a exploração dos rios Trombetas e Erepecuru para ﬁns de geração de energia
hidroelétrica. Os estudos já realizados na bacia projetam 15 empreendimentos hidroelétrico, estando
13 deles com estudos de inventário iniciados, um com estudo de viabilidade e um com projeto básico.
Segundo o “Plano Nacional de Energia 2030”, a previsão de área total a ser inundada por tais
hidroelétricas somaria 5.530 quilômetros quadrados, afetando signiﬁcativamente as terras
quilombolas da região (Comissão Pró-Índio de São Paulo, 2011).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A capacidade inicial de produção de bauxita da empresa foi de 3,35 milhões de toneladas
anuais. Ao longo de nossa operação, esta capacidade expandiu-se gradativamente, em função do
aumento da demanda de mercado e da grande aceitação da bauxita produzida pela Mineração Rio do
Norte nas reﬁnarias de todo o mundo. Atualmente, temos uma capacidade de produção instalada de
18,1 milhões de toneladas ao ano - uma das maiores instalações do mundo. Operamos hoje as minas
Saracá V, Saracá W e Bela Cruz. Nelas, o minério encontra-se a uma profundidade média de 8m,
coberto por uma vegetação densa e uma camada estéril composta de solo orgânico, argila, bauxita
nodular e laterita ferruginosa (Mineração Rio do Norte, 2018)
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Somando as áreas convertidas em pastagem nos quatro municípios de ocorrência da
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espécie temos 6.115.906 ha. O município de Manoel Urbano com 1063334 ha tem 14588 ha (1,4%)
de seu território convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Sena Madureira com
2375257 ha tem 116511 ha (5%) de seu território convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O
município de Tarauacá com 2017091 ha tem 86028 ha (4%) de seu território convertidos em
pastagem (Lapig, 2018). O município de Oriximiná tem 60224 ha convertidos em pastagem (Lapig,
2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
FLORESTA NACIONAL DE MACAUÃ - AC; FLORESTA NACIONAL DE SARACÁ-TAQUERA - PA
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Glycydendron espiritosantense Kuhlm.
Risco de extinção: VUD2
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:08-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por fruta-de-arara, foi coletada em Floresta Ombróﬁla e Floresta de Galeria
associadas a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição
relativamente restrita, AOO=20 km² e quatro situações de ameaça plausíveis. Sabe-se que a Mata
Atlântica encontra-se atualmente reduzida a não mais que 15% de sua extensão original (SOS Mata
Atlântica e INPE, 2018). Mesmo com ocorrência conﬁrmada dentro dos limites de Unidade de
Conservação de proteção integral, sabe-se que grande parte das ﬂorestas úmidas do Espírito Santo e
Rio de Janeiro encontram-se fragmentadas como resultado de atividades antrópicas realizadas no
passado e atualmente, restando somente 14% e 20% de remanescentes ﬂorestais , respectivamente
(SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). No Rio de Janeiro, a espécie não é documentada desde 1991,
apesar de esforços de campo frequentes realizados nas áreas de ocorrência. Desmatamento,
expansão urbana, corte madeireiro e implementação de atividades agrossilvipecuárias em larga
escala (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Lapig, 2018; Paciência e Prado, 2005; Critical Ecosystem
Partnership Fund, 2001), 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 G.
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espiritosantense na natureza. Assim, a espécie foi considerada Vulnerável (VU) por sua população
restrita, AOO=20 km² e número de situações de ameaça inferior a cinco. Infere-se grande
probabilidade de ampliação de risco de extinção para a espécie no futuro próximo uma vez que as
ameaças incidentes não cessaram. Recomenda-se ações de pesquisa (busca por novas localidades,
números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a ﬁm de se garantir sua
perpetuação.

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Arq. Inst. Biol. Veg. 3(1): 46, pl. 3. 1936
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
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estados do ESPÍRITO SANTO, municípios de Linhares (Folli 4792), São Gabriel da Palha (Arbocz 1386);
RIO DE JANEIRO, municípios de Cachoeiras de Macacu (Lima 4284), Casimiro de Abreu (Silva Neto
s.n.)
AOO: 20km²
EOO: 23188km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore com até 25 m de altura (Folli 337), que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombróﬁla
e na Floresta de Galeria (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Fenologia:
ﬂowering Apr to Nov
fruiting Mar to Mar
Resume: Foi coletada em ﬂor nos meses de abril (Arbocz 1386), novembro (Folli 337), e com frutos
em março (Folli 4792)
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 Linhares com 350371 ha, possui 34% de sua área (117270 ha) convertida
em pastagem (Lapig 2018). O município de São Gabriel da Palha com 43489 ha, tem 24% de seu
território (10284 ha), convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Casimiro de Abreu com
46065 ha, tem 33% de seu território (15143 ha), convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município
de Cachoeiras de Macacu com 95380 ha, tem 26% de seu território (25223 ha), convertidos em
pastagem (Lapig, 2018)
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Com 228781 ha de área ocupada com árvores de Eucalyptus, o Espírito Santo é o sexto
estado da federação com a maior área plantada em 2014 (Ibá, 2015).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: 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).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Floresta Nacional de Goytacazes - ES (Kuhlmann 28900), e na Reserva Biológica de
Poço das Antas - RJ (Silva Neto s.n.).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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EUPHORBIACEAE
Hevea camargoana Pires
Risco de extinção: ENB1ab(i,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marta Moraes
Data:08-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Conhecida popularmente como seringa-do-igapó, foi coletada em Campo de Várzea, Campo Limpo e
Floresta Ciliar ou de Galeria associadas a Amazônia no estado do Pará, municípios de Belém e
Salvaterra, no delta do rio Amazonas. Apresenta distribuição muito restrita, EOO=121 km², AOO=32
km², duas situações de ameaça e ocorrência exclusiva em ﬁtoﬁsionomias intrinsecamente ligadas a
corpos hídricos e ciclos hidrológicos especíﬁcos, além de veriﬁcada carência de Unidades de
Conservação na sua área de distribuição. Sabe-se que a Amazônia perdeu 17% de sua cobertura
ﬂorestal original principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016).
Adcionalmente, os centros de desmatamento de alta intensidade vem sendo gradualmente
deslocados do tradicional Arco do Desmatamento brasileiro para região Nordeste da Amazônia
(Kalamandeen et al., 2017). Além disso, evidências sugerem pressão direta sobre as subpopulações
de H. camargoana pelo corte seletivo, uma vez que sua madeira possui usos descritos e consta como
Madeira Mista/Branca (Categoria 4) para o estado do Pará (IDEFLOR, 2010). O crescimento urbano
acelerado veriﬁcado em Belém e a imensa população de búfalos presente em Salvaterra, a leste da
Ilha de Marajó (PRODES e INPE, 2018; Barbosa, 2005), também representam vetores de stress
severos a perpetuação de H. camargoana na natureza. Assim, a espécie foi considerada Em Perigo
(EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO, qualidade e extensão do habitat, no
número de situações de ameaça e potencialmente no número de indivíduos maduros. Recomenda-se
ações de pesquisa (busca por novas localidades de ocorrência, particularmente em extensas áreas
pouco coletadas a oeste da Ilha de Marajó, que possuem habitat disponível e grande rede de áreas
protegidas, tendências e números populacionais) e conservação (Plano de Ação e Plano de Manejo
sustentável) urgentes a ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Botânica 52: 4, pl. 3–6. 1981.
Nome vulgar: Seringa do Igapó (Rosa 4447).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Hevea camargoana é uma madeira classiﬁcada como Madeira Mistas/Brancas
(Categoria 4) para o estado do Pará, segundo a Instrução Normativa IDEFLOR nº 1 de 29/06/2010.
(IDEFLOR, 2010)
Reference:
IDEFLOR, Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará. Instrução
Normativa IDEFLOR nº 1 de 29/06/2010. https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=148020. (Acesso
em 6 de novembro 2018)
População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado do PARÁ, municípios Belém (Rosa 4447) e Salvaterra (Bastos 50).
AOO: 32km²
EOO: 122km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campo de Várzea
Campo Limpo
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore de 30 m de altura (Rosa 3613) que habita a Amazônia, no Campo de Várzea, Campo
Limpo e na Floresta Ciliar ou de Galeria (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Fenologia:
ﬂowering Jan to Jan
ﬂowering Mar to Apr
fruiting Mar to Apr
Resume: As espécies do gênero Hevea são monoicas, possuem ﬂores unissexuadas. a inﬂorescência é
do tipo panícula com ﬂores masculinas e femininas (de Paiva & Kalil Filho, 1979). A espécie foi
coletada com ﬂores em janeiro (Rosa 4943), março (Bastos 50) e abril (Rosa 3611). Foi coletada com
frutos em março (Bastos 50) e abril (Rosa 3613).
Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Localizado na Ilha de Marajó, o município de Salvaterra apresenta baixa taxa de incremento
de desmatamento veriﬁcado e grandes extensões de áreas protegidas de diversas categorias (Lapig,
2018; PRODES/ INPE, 2018); a Ilha de Marajó concentra 50% das quase 500k cabeças de bufalos no
estado do Pará (Barbosa, 2005).
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
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2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com ﬂorestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo Nepstad et al. (2006) a indústria
pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento anual, esteve
temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região ﬂorestal (1,5 milhão de km²)
no sul da Amazônia seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).
Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de ﬂoresta
anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então
estimulado não apenas por estradas que aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas
também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de
posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas
por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas
principais estimulam a construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes
da rota principal da rodovia. Um exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319
(Manaus-Porto Velho). Estradas laterais abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do
estado do Amazonas, que incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da
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Amazônia. Foi veriﬁcado ainda um aumento acentuado no desmatamento em pequena escala,
parcialmente compensando os declínios relatados anteriormente. Os eventos pequenos de
desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos últimos anos, mesmo em áreas protegidas.
Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas formas de ameaças incidentes na
Amazônia e apresentam novos desaﬁos para a conservação das ﬂorestas dessa região (Kalamandeen,
2017).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Hevea rigidifolia (Spruce ex Benth.) Müll.Arg.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marta Moraes
Data:13-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 21 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida como seringa-da-caatinga, foi coletada em Campina e Campinarana
associadas a Amazônia no estado do Amazonas, município de São Gabriel da Cachoeira. Apresenta
distribuição aparentemente restrita, EOO16302 km² e presença em herbários desde sua descrição.
Apesar dos índices geoespaciais possibilitarem sua inclusão em categoria de ameaça por B1, a
espécie ocorre em região pouco inventariada botanicamente e onde ainda predominam na paisagem
ecossistemas ﬂorestais em estado primitivo de conservação. Aparentemente, a espécie encontra-se
livre de ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos que afetem sua perpetuação. 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.

550

Perﬁl da Espécie
Notas: Espécie descrita em: Linnaea 34: 203. 1865. Nome Vernáculo: Seringa da Caatinga (Rodrigues
1133).
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 AMAZONAS, município São Gabriel da Cachoeira (Spruce 2527).
AOO: 48km²
EOO: 16302km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Campinarana
Resume: Árvore de 21 m de altura (Baldwin 3670) que habita a Amazônia, na Caatinga (stricto sensu)
e na Campinarana (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Fenologia:
ﬂowering Mar to Mar
fruiting Mar to Apr
Resume: As espécies do gênero Hevea são monoicas, possuem ﬂores unissexuadas. a inﬂorescência é
do tipo panícula com ﬂores masculinas e femininas (de Paiva & Kalil Filho, 1979). A espécie foi
coletada com ﬂores em março (Fróes 28059). Foi coletada com frutos em março (Baldwin 3669) e
abril (Schultes 9801 /A).
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:
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: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na ﬂoresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando signiﬁcativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais signiﬁcativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de ﬂoresta
anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então
estimulado não apenas por estradas que aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas
também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de
posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas
por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas
principais estimulam a construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes
da rota principal da rodovia. Um exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319
(Manaus-Porto Velho). Estradas laterais abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do
estado do Amazonas, que incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).
Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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
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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:

EUPHORBIACEAE
Manihot dichotoma Ule
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Patricia da Rosa
Data:12-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Caatinga (stricto sensu) e Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos associados a Caatinga
nos estados da Bahia e Ceará. Apresenta distribuição ampla, EOO=89293 km², constante presença
em herbários e aparentemente, é abundante nas localidades em que foi documentada.
Adcionalmente, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC)
neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a
ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: in Tropenpﬂ. xi. 863 (1907).

População:
Considerada por morador como comum nas matas (Allem 4524). 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 Queimadas (Queiroz 1147), Manoel Vitorino (Allem 74023), Jequié
(Cruz 109), Brumado (Allem 4071), Boa Nova (Werneck 853), São José do Jacuípe (Werneck 897),
Gongogi (Krukoﬀ 1087), Marcionílio Souza (Ulle 7045); CEARÁ, município de Nova Olinda (Lima 2024).
AOO: 72km²
EOO: 89293km²
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Ecologia:
Hábito: tree
small tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 2.1 Dry Savanna
6 Rocky Areas [e.g. inland cliﬀs, mountain peaks]
Biomas: Caatinga
Fitoﬁsionomias: Estepe Gramíneo-Lenhosa
Aﬂoramento Rochoso
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Vegetação sobre aﬂoramentos rochosos
Resume: Árvores até 7 m de altura (Costa 68761), ocorrendo nos domínios da Caatinga (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A pecuária é uma das principais fontes de renda e subsistência para os habitantes da
Caatinga (Antongiovanni et al., 2018). Em geral, bovinos, caprinos e ovinos são criados em regime de
liberdade, tendo acesso à vegetação nativa como base de sua dieta (Marinho et al. 2016). Na
Caatinga e em outras regiões semiáridas, o pastejo tem sido associado à compactação do solo,
redução na sobrevivência de plântulas e mudas, consumo de biomassa de dossel, alteração da
riqueza e composição das plantas (Marinho et al. 2016). Além disso, a sinergia entre o efeito do gado
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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: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
occupancy
Detalhes: A espécie ocorre na região do município de Gongogi, próximo a município onde há extração
de minérios, realizada pela Mirabela Mineração (Krukoﬀ 1087).

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: A espécie ocorre em paisagem muito fragmentada nos municípios de Gongogi e Brumado,
Bahia (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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occupancy
occurrence
Detalhes: O município de Brumado (BA), com cerca de 220760 ha, contém 47% de sua área
convertida em pastagens (Lapig, 2018).
O município de Nova Olinda (CE), com cerca de 28440 ha, contém 43% de sua área convertida em
pastagens (Lapig, 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Manihot elongata P. Carvalho & M. Martins
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Sérgio Braga Neto; Mary Luz Vanegas León
Data:04-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Caatinga (stricto sensu) associada a Caatinga nos estados da Bahia e Minas Gerais.
Apresenta distribuição ampla, EOO=145572 km², frequência constante em herbários e ocorrência
conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. De acordo com
Martins et al. (2018), a espécie comumente forma grandes subpopulações, sendo considerada comum
em muitas áreas onde foi documentada. Adcionalmente, não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além de não serem
descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, foi
considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) a ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza
no futuro, ante o acentuado processo de destruição ao qual encontra-se submetida grande parte da
Caatinga (Antongiovanni et al., 2018; Marinho et al., 2016; MMA, 2011).
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Nordic J. Bot. 36(3)-e01615: 2. 2018.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido valor econômico da espécie.
População:
De acordo com Martins et al. (2018), a espécie comumente forma grandes populações.
Reference:
Martins, M.L.L., Lemos de Carvalho, P.C., da Silva Ledo, C.A., Amorim, A.M., 2018. Manihot alterniﬂora
and M. elongata spp. nov. (Euphorbiaceae) and the rediscovery of M. quinquefolia in Caatinga
(semiarid) vegetation in Brazil. Nord J Bot 36, 1–8.
Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA nos municípios de Abaíra (Martins 1644), Barra do Mendes (Melo 7412), Boa Nova
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(1828), Caetité (Stannard 5290), Central (Melo 6932), Conceição do Coité (Guedes 30376), Euclides
da Cunha (Guedes 11471), Filadélﬁa (Giulietti 1879), Iaçu (Martins 1640), Irecê (Costa 1657), Itagibá
(Ramos 9), Jeremoabo (Gonçalves 58), Lapão (16171), Licinio de Almeida (Martins 2115), Livramento
de Nossa Senhora (Harley 27144), Miguel Calmon (Guedes 13196), Milagres (Harley 22025), Morro do
Chapéu (Guedes 13005), Poções (Mori s.n.), Rio de Contas (Saar 5105), Saúde (Amorim 1061), Sento
Sé (Martins 1738), Valente (Döbereiner s.n.), Várzea Nova (Allem 6498); MINAS GERAIS, município de
Mato Verde (Allem 4566).
AOO: 116km²
EOO: 145572.76km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvore de até 5 m de altura (Martins et al., 2018), ocorrendo nos domínios da Caatinga
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A Caatinga sustenta mais de 23 milhões de pessoas (11,8% da população brasileira) e é
uma das regiões semiáridas mais populosas do mundo, com 26 habitantes km-1 (Medeiros et al.,
2012; Ribeiro et al., 2015). Novos cenários, como a transposição do rio São Francisco, podem mudar o
paradigma de que a região semiárida não é apta para o desenvolvimento econômico e intensiﬁcar
processos que levam a perda da diversidade ﬂorística (Costa et al., 2009).
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Tradicionalmente, a região Nordeste destacava-se pela produção de cana-de-açúcar
cultivada sobre a Caatinga (Kohlhepp, 2010). Apesar disso, a região não apresentava bons níveis de
produtividade devido as suas condições ambientais (Kohlhepp, 2010; Waldheim et al., 2006). A partir
de diversos incentivos governamentais, do crescente interesse na produção de biocombustíveis
(Gauder et al., 2011; Kohlhepp, 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011) e da aplicação de novas
técnicas de produção, dentre elas a irrigação e melhoramento de cultivares, o cultivo de cana-de
açúcar passou a expandir sua área de cultivo (Costa et al., 2011; Ferreira-Junior et al., 2014; Loarie et
al., 2011; Silva et al., 2012). Similarmente, a região destaca-se na produção de algodão (Borém et al.,
2003; Vidal-Neto e Freire, 2013), frutas (Vidal e Ximenes, 2016) e, nas últimas décadas, o cultivo de
soja tem expandido (Sanches et al., 2005).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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,
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2001). A pecuária é um distúrbio crônico na Caatinga que tem efeitos negativos sobre a diversidade
de plantas (Ribeiro et al., 2015).
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Castelletti et al. (2004) modelaram os efeitos das estradas sobre a vegetação de Caatinga e
adicionaram novos valores às áreas já utilizadas para agricultura e pastagem estimadas pelo IBGE. A
área de Caatinga modiﬁcada obtida pelos autores variou de 223.100 km² a 379.565 km². Esses
números indicam que entre 30,4% e 51,7% da área da Caatinga foi alterada por atividades
antrópicas. A primeira estimativa coloca a Caatinga como o terceiro ecossistema mais degradado do
Brasil, atrás da Mata Atlântica e do Cerrado. A segunda estimativa, entretanto, eleva a Caatinga para
o segundo ecossistema mais degradado do Brasil, passando à frente do Cerrado. Contudo, é possível
que mesmo esses valores ainda estejam subestimados, porque é difícil dimensionar a extensão da
perda dos ecossistemas naturais e da ﬂora e fauna do Nordeste brasileiro nos últimos 500 anos. Os
registros históricos produzem pistas pequenas, mas dramáticas, sobre a destruição em larga escala
que tem devastado a região desde 1500, e mesmo os maiores remanescentes da Caatinga têm,
provavelmente, sido alterados desde os tempos pré-Colombianos (Leal et al., 2005).
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A Caatinga ocupava originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém atualmente
cerca de metade de sua cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana (Antongiovanni et
al., 2018; Marinho et al., 2016). Os ambientes remanescentes, encontram-se sob intensa pressão da
extração de madeira, pecuária e caça (Marinho et al., 2016). Apenas 1,75% da área original da
Caatinga é protegida por Unidades de Conservação de Proteção Integral e 7% por Unidades de
Conservação de Uso Sustentável, o que a coloca como um dos biomas menos protegido dentre todos
os biomas brasileiros (MMA 2011; Brasil 2018a,b).
Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
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A espécie foi encontrada no Parque Nacional de Boa Nova (Aona 1828).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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EUPHORBIACEAE
Manihot glaziovii Müll.Arg.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 9 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). PFoi
coletada em Área antrópica e Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial) associadas a Mata Atlântica e ao
Cerrado nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=3925285 km², diversos
registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente (2018),
e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas com
extensões signiﬁcativas de ecossistemas naturais em estado prístino de conservação. A espécie
ocorre em múltiplas ﬁtoﬁsionomias e em distintos domínios ﬁtogeográﬁcos, de forma rara na maior
parte das localidades em que foi registrada. Suas folhas são usadas na alimentação animal (caprinos
e bovinos) e seu látex já foi usado para fabricação de borracha. Não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não
serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Assim, M.
glaziovii foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição,
tendências e números populacionais) a ﬁm de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua
perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 11(2): 446. 1874. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Sim. Suas folhas são usadas na
alimentação animal (caprinos e bovinos) e seu látex já foi usado para fabricação de borracha. 2 ocorre em Unidades de Conservação. R: Não. 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R:
Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. 5 - possui amplitude de habitat. R: Não. 6 possui especiﬁcidade de habitat. R: Sim. 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho
populacional. R: Não. 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R: Rara; 9 - apresenta
ameaças incidentes sobre suas populações. R: Ocorre em áreas rurais ocupadas por pastagens e
plantações ocasionais em beira de rodovia. (Mario Lacerda, com. pess. 05/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos,
paisagismo, etc). R: Sim. Suas folhas são usadas na alimentação animal (caprinos e bovinos) e seu
látex já foi usado para fabricação de borracha (Mario Lacerda, com. pess. 05/11/2018).
População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada rara (Mario Lacerda, com. pess.
05/11/2018). Não apresenta ameaças incidentes sobre suas populações.apresenta dados
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quantitativos sobre o tamanho populacional (Mario Lacerda, com. pess. 05/11/2018).
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados:
Alagoas (Bocage et al. 59), Bahia (Ribeiro 78), Ceará (Castro 2689), Distrito Federal (Kuhlmann 157),
Minas Gerais (Allem 2888), Paraíba (Lima 78), Pernambuco (Costa 368), Piauí (Silva 22), Rio Grande
do Norte (Oliveira et al. 1917), São Paulo (Mendes IAC6741). A distribução mais ampla do que a
indicado na Flora do Brasil 2020 (2018) está de acordo com as identiﬁcações de voucheres realizadas
pelo especialista M.L. Martins.
AOO: 1100km²
EOO: 3925285km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Área antrópica
Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 4-9 m de altura (Silveira, 2018), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora
do Brasil 2020, 2018).Ocorre em áreas rurais ocupadas por pastagens e plantações ocasionais em
beira de rodovia. (Mario Lacerda, com. pess. 05/11/2018).
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).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
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: 2. Food - animal
Recurso: leaf
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 6. Other chemicals
Recurso: sap
Proveniência: natural
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Micrandropsis scleroxylon (W.A.Rodrigues) W.A.Rodrigues
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Patricia da Rosa
Data:30-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por piãozinho, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia
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nos estados do Amazonas e Pará. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=795904 km², constante
frequência em herbários e ocorrência conﬁrmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de
proteção integral. Foi considerada frequente localmente em diversas localidades de coleta (Jardim e
Hosokawa, 1987). 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: Acta Amazonica 3(2): 5. 1973. Popularmente conhecida por piãozinho na região
de Manaus (Jardim e Hosokawa, 1997).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Espécie considerada frequente localmente em Mata de Terra Firme no município de Manaus
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(Rodrigues 10671), Apuí (Coelho 39597), Itacoatiara (Rodrigues 9537), Rio Preto da Eva (Rodrigues
8982). Foi a segunda espécie mais abundante com 13 indivíduos por hectare (nivel III: com DAP >
20cm) em estudo publicado em 1987 na Estação Experimental de Silvicultura Tropical do INPA, na
Bacia hidrográﬁca do Rio Tarumãzinho (Jardim e Hosokawa, 1987).

Reference:
Jardim, F.C. da S., Hosokawa, R.T., 1987. Estrutura da ﬂoresta equatorial úmida da estação
experimental de silvicultura tropical do INPA. Acta Amaz. 17, 411–534.
https://doi.org/10.1590/1809-43921987171508
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: AMAZONAS, município de Rio Preto da Eva (Cunha e Assunção 216A), Manaus (Moura 1844),
Presidente Figueiredo (Ribeiro Jels 2650), Jutaí (Lemos Froés 21028), Apuí ( Coelho 39597), Itacoatiara
( Monteiro 50037), Coari (Miralha 159), Tabatinga (Coelho e Mello s.n.; INF 3005), Careiro (Monteiro
935), Beruri ( Silva 218) ; PARÁ, município de Oriximiná (Ferreira 7733); RORAIMA, município de
Amajarí (Rosa 303). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre no estado de Roraima.

AOO: 140km²
EOO: 795km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta de Igapó
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Resume: Árvores de até 25 m de altura (Mattos 1200), ocorrendo nos domínios da Amazonia (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018), especiﬁcamente em Floresta de Terra Firme (Rodrigues 10671) e
em Mata de igapó (Cid Ferreira 7733).
Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de ﬂoresta
anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então
estimulado não apenas por estradas que aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas
também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de
posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas
por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas
principais estimulam a construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes
da rota principal da rodovia. Um exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319
(Manaus-Porto Velho). Estradas laterais abririam o grande bloco de ﬂoresta intacta na parte oeste do
estado do Amazonas, que incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
occupancy
Detalhes: Embora o território de Apuí (AM) se encontre na Floresta Nacional do Jatuarana e no Parque
Estadual Sucunduri, 1/4 de sua área está sob a inﬂuência da rodovia BR-230 (Transamazônica) e as
que com ela cruzam (AM-360 e 174) em Apuí indo em direção ao Norte para Novo Aripuanã (Lapig,
2018). A ﬂoresta amazônica brasileira permaneceu completamente intacta até o início da era
“moderna” do desmatamento, com a inauguração em 1970 da rodovia Transamazônica (Borges e
Ferreira 2011). A abertura e pavimentação de rodovias como, por exemplo, a BR-163 (CuiabáSantarém), BR-319 (Manaus-Porto Velho) e BR-230 (Transamazônica) em função de programas de
infra-estrutura realizados pelo governo federal trouxe impactos ambientais extremos pela facilitação
de acesso a áreas não perturbadas de ﬂoresta na Amazônia (Borges e Ferreira 2011).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
occupancy
Detalhes: A espécie foi coletada em fragmento próximo à áreas de desmatamento, em localidade do
município de Amajarí (RR) (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: No município de Oriximiná, a capacidade inicial de produção de bauxita da empresa foi de
3,35 milhões de toneladas anuais. Ao longo de nossa operação, esta capacidade expandiu-se
gradativamente, em função do aumento da demanda de mercado e da grande aceitação da bauxita
produzida pela Mineração Rio do Norte nas reﬁnarias de todo o mundo. Atualmente, a capacidade de
produção instalada é de 18,1 milhões de toneladas ao ano - uma das maiores instalações do mundo.
Atualmente operam as minas Saracá V, Saracá W e Bela Cruz. Nelas, o minério encontra-se a uma
profundidade média de 8m, coberto por uma vegetação densa e uma camada estéril composta de
solo orgânico, argila, bauxita nodular e laterita ferruginosa (Mineração Rio do Norte, 2018)
Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 2 Species stresses
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
locality
occurrence
Detalhes: A espécie foi coletada na área da EHE Balbina, havendo coletas do ano de 1986 no canteiro
de obras (Cid Ferreira 8216) de 2011 na margem do lago de Balbina (Silva 1870).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: A agricultura no município Presidente Figueiredo é a atividade que absorve a maior parte
da mão de-obra local, destaca-se pelas culturas de banana, mandioca, arroz, cacau, milho e guaraná.
A área ocupada pela agropecuária situa-se ao longo das estradas BR-174, AM240, onde estão
implantadas diversas fazendas e com uma predominância de pastagens, e ao longo das vicinais, onde
se pratica predominantemente atividades agrícolas (ICMBio, 1997).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: A expansão urbana da cidade de Tabatinga e dos municípios circunvizinhos tem provocado
o aumento da produção de tijolos que por sua vez tem levado a explotação de novas áreas e extração
de maior volume de argila. Assim, se por um lado, a produção de tijolos vem se transformando em
uma atividade lucrativa para os proprietários de olarias, por outro tem implicado ao longo dos anos
em impactos ambientais negativos como alteração do meio ambiente, da paisagem com danos
irreversíveis ao meio ambiente.
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA BIOLÓGICA DO UATUMÃ (PI), RESERVA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL ARIPUANÃ (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGROSETOR 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), AREA DE PROTECAO AMBIENTAL XERIUINI (US), RESERVA
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BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS (PI), FLORESTA ESTADUAL DE FARO (US).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

EUPHORBIACEAE
Omphalea brasiliensis Müll.Arg.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; 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 Ombróﬁla (Floresta Pluvial), Floresta Estacional Semidecidual, Restinga e Área
antrópica associadas a Mata Atlântica e Caatinga nos estados de Alagoas, Bahia e Espírito Santo.
Apresenta distribuição ampla, EOO=101531 km², presença em multiplas ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais em
dois distintos domínios ﬁtogeográﬁcos e ocorrência em Unidades de Conservação de proteção
integral. Apesar da incidência de vetores de stress severos na Mata Atlântica nos estados de
ocorrência (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Lapig, 2018), não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos. Assim, a espécie foi
considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) e conservação (manutenção e garantia de
efetividade de UCs) a ﬁm de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Linnaea 32: 86. 1863.
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: ALAGOAS, município de Capela (Chagas-Mota e Pinheiro 3935), Quebrangulo (Cervi et al. s.n;
G 223493/1), Mar Vermelho (Chagas-Mota e Correia 2831), Ibateguara (Chagas-Mota e Ferreira 9753),
Viçosa (Chagas-Mota e Ferreira 9624), Flexeiras (Chagas-Mota e Oliveira 7930) BAHIA, município de
Alcobaça (Harley 18030), Una (Santos e Judziewicz E.J. 4145), Porto Seguro (Duarte 6030), Jussari
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(Amorim 2193), Ibicaraí (Pinheiro 1058), Linhares (Santos 2034); ESPÍRITO SANTO, município de Nova
Venécia (Fraga 1881), Pinheiros (Leoni 6008). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre no
estado do Espírito Santo.

AOO: 60km²
EOO: 101km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Floresta Estacional Semidecidual
Vegetação de Restinga
Agricultura de culturas cíclicas
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Restinga
Área antrópica
Resume: Árvores de até 20 m de altura (Duarte 6030), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica e
Caatinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada em Mata Higróﬁla (Amorim 2193),
Floresta Estacional Semidecidual (Fraga 1881), Restiga mista com àrea perturbada (Harley 18030), e
em plantação de cacau (Pinheiro 1058).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: A espécie foi coletada em plantação de cacau no município de Ibicaraí (BA). Nas ﬂorestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os
resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas sob sistemas
de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem, principalmente devido a
severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração. Tais resultados indicam
que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos diversiﬁcadas e densas do que as ﬂorestas
secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura onde espécies de
árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras
e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez,
resulta em uma estrutura ﬂorestal drasticamente simpliﬁcada, onde espécies secundárias são
beneﬁciadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
Linhares (ES) está entre os municípios brasileiros produtores de cana-de-açúcar, cujos plantios
iniciaram a partir da década de 1980 e substituíram as ﬂorestas nativas e áreas de tabuleiros
(Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010; Tavares e Zonta, 2010). Tais
cultivos são associados a prática da queima dos canaviais, com a ﬁnalidade de diminuir a quantidade
de palha e facilitar a colheita (Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010;
Tavares e Zonta, 2010). De acordo com a Resolução MAPA nº 241/2010, Linhares é um dos
municípios indicados para o plantio de novas áreas de cana-de-açúcar, destinadas à produção de
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etanol e açúcar. A Conab (2018) estima uma área de cana-de-açúcar de 47,6 e 45,3 mil ha,
respectivamente para as safras 2017/2018 e 2018/2019 no Espírito Santo.
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
Detalhes: O município de Quebrangulo com 31.983 ha tem 70,43% do seu território (22.527 ha)
transformado em pastagem (Lapig, 2018).
O município de Ibicaraí com 23095 ha tem 41,9% de seu território (9680 ha) transformados em
pastagem (Lapig, 2018).
O município de Linhares com 350371 ha, possui 34% de sua área (117270 ha) convertida em
pastagem (Lapig 2018).
O município de Ibateguara com 26.531 ha tem 30% de seu território (8.007 ha) convertidos em
pastagem (Lapig, 2018).
O município de Flexeiras com 33.323 ha tem 21,7% de seu território (7.262ha) transformado em
pastagem.
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: 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).
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
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future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: Com 228.781 ha de área ocupada com árvores de Eucalyptus, o Espírito Santo é o sexto
estado da federação com a maior área plantada em 2014 (Ibá, 2015).
A região no entorno da APA da Pedra do Elefante (Nova Venécia - ES) é dominada por diversas
plantações e por reﬂorestamento de Eucalipto (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: A região de Nova Venécia é explorada em grande parte pela mineração, através de
algumas pedreiras (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA BIOLÓGICA DO CÓRREGO DO VEADO (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL PONTA DA BALEIA / ABROLHOS (US), PARQUE NACIONAL DO MONTE PASCOAL (PI),
REFúGIO DE VIDA SILVESTRE DE UNA (PI), RESERVA BIOLOGICA DE PEDRA TALHADA (PI), ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MURICÍ (US).

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

EUPHORBIACEAE
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Ophthalmoblapton crassipes Müll.Arg.
Risco de extinção: DD
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:29-11-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Oliveira, 2018). Popularmente conhecida por
caxim, foi coletada em Floresta Ombróﬁla associada a Mata Atlântica no estado da Bahia. É conhecida
por somente três coletas consideradas válidas desde sua descrição formal, e pouco se avançou em
relação ao conhecimento de O. crassipes desde então. De acordo com Oliveira et al. (2013), apesar
de Müller (1874) ter se referido à ocorrência da espécie no estado de Santa Catarina (“in silvis
umbrosis”), nem Smith et al. (1988) nem os autores do referido trabalho conﬁrmaram a sua presença
nesse estado. O voucher também não está disponível nas bases para conﬁrmação. Coletas atribuídas
ao táxon realizadas em outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, não foram consideradas
válidas e, portanto, não utilizadas na presente avaliação de risco. Diante desse cenário de
incongruência de informações e 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, uma vez que ameaças severas incidem sobre os poucos locais de ocorrência
conﬁrmada, composta predominantemente por diminutos fragmentos descaracterizados, sendo que a
maior parte foi substituída principalmente por plantações de cacau em sistema de cabruca ou com
sombreamento monoespecíﬁco, além de pastagens e pequenas roças de cultivos diversos (Google
Earth Pro Version 7.3.2., 2018; Sambuichi, 2003).
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 11(2): 532. 1874. Popularmente conhecida por Caxim, Canxim,
Coaxim no estado de Santa Catarina (Oliveira, 2018).
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 (Oliveira, 2018), com ocorrência no estados da BAHIA, município
de Ituberá (Valadão 414), Ilhéus (Thomas 10966). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie também
ocorre no estado de Santa Catarina (Oliveira, 2018). Entretanto, de acordo com Oliveira et al. (2013),
apesar de Müller (1874) ter se referido à ocorrência da espécie no estado de Santa Catarina (“in silvis
umbrosis”), nem Smith et al. (1988) nem os autores do atual trabalho conﬁrmaram
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a sua presença nesse estado. O voucher também não está disponível nas bases para conﬁrmação.

AOO: 8km²
EOO: 37.52km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 5-20 m de altura (Thomas 10966), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Oliveira, 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
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qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
Detalhes: A espécie ocorre em pequeno fragmento no município de Ituberá (BA), imerso em paisagem
fragmentada, de matriz agro-silvo-pastoril (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).
Nas ﬂorestas litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção
mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado
localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é
drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel
é signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os
resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas sob sistemas
de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem, principalmente devido a
severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração. Tais resultados indicam
que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas menos diversiﬁcadas e densas do que as ﬂorestas
secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura onde espécies de
árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras
e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez,
resulta em uma estrutura ﬂorestal drasticamente simpliﬁcada, onde espécies secundárias são
beneﬁciadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
Detalhes: A espécie foi registrada para uma área no município de Ilhéus, BA, em que há apenas
diminutos fragmentos descaracterizados, sendo que a maior parte foi substituída principalmente por
plantações de cacau em sistema de cabruca ou com sombreamento monoespecíﬁco, além de
pastagens e pequenas roças de cultivos diversos (Sambuichi, 2003).
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Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na REFÚGIO ESTADUAL DE VIDA SILVESTRE MATA DOS MURIQUIS (PI)

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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EUPHORBIACEAE
Ophthalmoblapton pedunculare Müll.Arg.
Risco de extinção: VUB1ab(i,iii)
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Oliveira, 2018). Popularmente conhecida por
pau-de-Santa-Luzia, foi coletada em Floresta Ombróﬁla associada a Mata Atlântica no estado da
Bahia. Apresenta distribuição restrita, EOO=12102 km², três situações de ameaça e ocorrência em
ﬁtoﬁsionomia ﬂorestal severamente fragmentada. Aparentemente, é uma espécie ocasional no seu
habitat (Costa et al., 2015) e possui registros de coleta conﬁrmados dentro dos limites de Unidades
de Conservação de proteção integral. Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica
e INPE, 2018) apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata
Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. Cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas ﬂorestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). A destruição das ﬂorestas baianas continua
paulatinamente a medida que a população local tenta ampliar áreas agrícolas, muitas vezes
avançando para áreas protegidas existentes na região (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018;
Lapig, 2018). Assim, foi considerda Vulnerável (VU) a extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO e
extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e
tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a ﬁm de garantir sua perpetuação
na natureza no futuro.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 11(2): 533. 1874. Popularmente conhecida por pau-de-Santa
Lusia, arvore de Santa Luzia, olho-de-Santa Luzia ou Mata-olho (Michaelis, 2018)
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Em estudo da vegetação lenhosa na RPPN Serra Bonita, município de Camacan, (Bahia), foram
amostrados 8 indivíduos (com DAP ≥ 2,5 cm) em 0.5 ha (Rocha e Amorim, 2012). NA Reserva
Biológica de Una, em 0,2 ha, foi amostrado apenas 1 indivíduo com pelo menos 1,3 m de altura e com
até 10 cm de DAP (Costa et al., 2015)

Reference:
Rocha, D.S.B., Amorim, A.M.A., 2012. Heterogeneidade altitudinal na Floresta Atlântica setentrional:
um estudo de caso no sul da Bahia, Brasil. Acta Bot. Brasilica 26, 309–327.
https://doi.org/10.1590/S0102-33062012000200008
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Costa, L., Lopes, M., Mariano-neto, E., 2015. Estrutura e composição ﬂorística da comunidade lenhosa
do sub-bosque em uma ﬂoresta Tropical no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 37, 361–391.
https://doi.org/10.1111/1365-2664.12922
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, município de Una (Santos 294), Santa Teresinha (Neves 103), Guaratinga (Pinheiro
2094), Uruçuca (Santana 989), Ilhéus (Carvalho 6003),

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitoﬁsionomias: Floresta Ombróﬁla Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 5-20 m de altura (Pinheiro 2094), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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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).
O município de Guaratinga, com cerca de 218.972 ha, contém 38,27% de sua área convertida em
pastagens (Lapig, 2018).
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
Detalhes: Nos municípios de Ilhéus, ﬁguram entre as principais atividades causadoras da perda de
habitat as lavouras de cacau, banana, seringuais, coco-da-bahia e a pecuária. Também é comum o
extrativismo da piaçava (IBGE Cidades@, 2012). Nas ﬂorestas litorâneas atlânticas dos estados da
Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da
produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo
especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a
densidade de árvores que atingem o dossel é signiﬁcativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004).
De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a
longo prazo de árvores nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de
manejo continuarem, principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e
desequilíbrios de regeneração. Tais resultados indicam que as ﬂorestas de cabrucas não são apenas
menos diversiﬁcadas e densas do que as ﬂorestas secundárias ou primárias da região, mas também
que apresentam uma estrutura onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se
tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando
dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura ﬂorestal
drasticamente simpliﬁcada, onde espécies secundárias são beneﬁciadas em detrimento de espécies
primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
O município de Guaratinga, com cerca de 218.792 ha, contém 3,06% de sua área convertida em
agricultura (Lapig, 2018).
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Santa Teresinha com 70723 ha tem 62,4% de seu território (44147 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018).
O município de Guaratinga, com cerca de 218.972 ha, contém 38,27% de sua área convertida em
pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 2.3 Indirect species eﬀects
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
occupancy
occurrence
locality
Detalhes: Segundo Silva (2002), uma preocupação é a forte erosão genética que populações naturais
da espécie vêm sofrendo, principalmente por inﬂuências antrópicas causadas por empreendimentos
imobiliários nos municípios com potencialidade turístico, a exemplo de Ilhéus, Valença, Itacaré e Porto
Seguro.
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA BIOLÓGICA DE UNA (PI), PARQUE MUNICIPAL NATURAL DA BOA
ESPERANçA (PI).

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

EUPHORBIACEAE
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Pausandra morisiana (Casar.) Radlk.
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:17-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Popularmente conhecida por almécega-vermelha e sangue-de-negro, foi coletada em Floresta
Ombróﬁla (Floresta Pluvial) e Floresta Estacional Semidecidual associadas a Mata Atlântica nos
estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, MInas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
São Paulo e Santa Catarina. Apresenta distribuição ampla, EOO=607579 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. A madeira é
utilizada localmente na fabricação de remos (Borges e Peixoto, 2009) e no artesanato (Medina, 2014).
Entretanto, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções
no número de indivíduos maduros. Assim, P. morisiana 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: Flora 53: 92, t. 2. 1870. Popularmente conhecida por almécega vermelha e
sangue de negro na região Sul (Secco et al., 2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1
- apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Sim. A madeira é usada na fabricação de remos
(Borges & Peixoto 2009) e no artesanato (Medina 2014). 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R:
Sim. Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Estação Ecológica do Paraíso, Reserva Biológica do Mico
Leão Dourado, Reserva Biológica de Una, Reserva Florestal da Brasil de Holanda Indústrias S. A.,
Reserva Natural Morro da Mina, Reserva da Cachoeira, Estação Biológica de Santa Lúcia, Parque
Nacional de Monte Pascoal, Reserva Particular do Patrimônio Natural Chácara Edith, Estação Ecológica
do Pau Brasil, Reserva biológica de Sooretama, Reserva Particular do Patrimônio Natural Estação
Veracel, Parque Estadual Serra do Conduru, Parque Estadual do Desengano, Reserva da Fazenda São
Joaquim, Reserva Biológica Augusto Ruschi , Reserva Michelin, Parque Nacional St.-Hilaire/Lange,
Reserva Ecológica da Juatinga, Reserva Biológica de Córrego Grande, Área de Proteção Ambiental de
Cairuçu, Reserva ﬂorestal Linhares, Reserva Biológica União, RPPN Serra Bonita, Reserva Florestal da
Brasil de Holanda, Parque Natural Municipal São Francisco de Assis, Reserva Natural Vale, Parque
Estadual Serra do Condurú, RPPN Serra Bonita, Parque Nacional da Tijuca, Centro de Primatologia,
Reserva ﬂoresta do Pico, Parque Estadual da Serra do Mar, Floresta Nacional de Ibirama. 3 - apresenta
registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R: Não.
Restrita a Mata Atlântica. 5 - possui amplitude de habitat. R: Sim. 6 - possui especiﬁcidade de habitat.
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R: Sim. 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R: dados de estudos
pontuais em levantamento ﬂorísticos e ﬁtossociológicos. 8 - em relação a frequência dos indivíduos
na população. R: Frequente; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: No
PARNASO, nos municípios de magé e Guapimirim, há muitos acessos a UC sem infraestrutura e
ﬁscalização, resultando em intensa pressão antrópica através de moradias dentro e ao entorno do
parque, desmatamento, caças e grande número de acesso a turistas e moradores da região. (Sabrina
Queiroz de Farias, com. pess. 13/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira é usada na fabricação de remos (Borges e Peixoto 2009) e no artesanato (Medina
2014).
Reference:
Borges, R.; Peixoto, A. 2009. Conhecimento e uso de plantas em uma comunidade caiçara do litoral
sul do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Acta Botanica Brasilica 23(3): 769-779
Medina, C. J. I. 2014. Ponta Negra Ethnoecology of Practice: Intergenerational Knowledge Continuity in
the Atlantic Forest Coast of Brazil. Thesis. University of Manitoba. 325 p.
População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada frequente (Sabrina Queiroz de
Farias, com. pess. 13/11/2018). Apresenta dados de estudos pontuais em levantamento ﬂorísticos e
ﬁtossociológicos (Sabrina Queiroz de Farias, com. pess. 13/11/2018).
Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados:
Alagoas (Oliveira 2203), Bahia (Piotto 490), Espírito Santo (Martinelli 11846), Minas Gerais (Stehmann
et al. 4026), Paraná (Silva 24229), Rio de Janeiro (Oliveira 22285), Rio Grande do Sul (Jarenkow 3911),
São Paulo (Colletta e Souza 981), Santa Catarina (Klein 1782). Segundo a Flora do Brasil 20202
(2018), a espécie não ocorre em Alagoas, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

AOO: 612km²
EOO: 607579km²
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Ecologia:
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
Floresta Ombróﬁla Densa Montana
Floresta Ombróﬁla Densa Submontana
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Ombróﬁla (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores de 5-20 m de altura (Santos 1970), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Secco 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
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
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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: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No PARNASO, nos municípios de magé e Guapimirim, há muitos acessos a UC sem
infraestrutura e ﬁscalização, resultando em intensa pressão antrópica através de moradias dentro e
ao entorno do parque, desmatamento, caças e grande número de acesso a turistas e moradores da
região. (Sabrina Queiroz de Farias, com. pess. 13/11/2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Estação Ecológica do Paraíso,
Reserva Biológica do Mico Leão Dourado, Reserva Biológica de Una, Reserva Florestal da Brasil de
Holanda Indústrias S. A., Reserva Natural Morro da Mina, Reserva da Cachoeira, Estação Biológica de
Santa Lúcia, Parque Nacional de Monte Pascoal, Reserva Particular do Patrimônio Natural Chácara
Edith, Estação Ecológica do Pau Brasil, Reserva biológica de Sooretama, Reserva Particular do
Patrimônio Natural Estação Veracel, Parque Estadual Serra do Conduru, Parque Estadual do
Desengano, Reserva da Fazenda São Joaquim, Reserva Biológica Augusto Ruschi , Reserva Michelin,
Parque Nacional St.-Hilaire/Lange, Reserva Ecológica da Juatinga, Reserva Biológica de Córrego
Grande, Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, Reserva ﬂorestal Linhares, Reserva Biológica União,
RPPN Serra Bonita, Reserva Florestal da Brasil de Holanda, Parque Natural Municipal São Francisco de
Assis, Reserva Natural Vale, Parque Estadual Serra do Condurú, RPPN Serra Bonita, Parque Nacional
da Tijuca, Centro de Primatologia, Reserva ﬂoresta do Pico, Parque Estadual da Serra do Mar, Floresta
Nacional de Ibirama.
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: 12. Handicrafts, jewellery, decorations, curios, etc.
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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EUPHORBIACEAE
Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat
Risco de extinção: LC
Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:17-12-2018
Justiﬁcativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Cordeiro et al., 2018). Popularmente
conhecida por osso-de-burro, sucanga, e pau-marﬁm, entre outros, foi coletada em Floresta Ombróﬁla
(Floresta Pluvial) associada a Mata Atlântica e a Caatinga nos estados de Alagoas, Pernambuco,
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=710990
km², diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas
recentemente, e ocorrência conﬁrmada em Unidades de Conservação de proteção integral. A espécie
ocorre de forma frequente na maior parte das localidades em que foi registrada. A madeira é utilizada
como lenha e carvão para gerar energia (Bonnet e Curcio, 2015; Lorenzi, 2009), e a árvore utilizada
em reﬂorestamentos e projetos de restauração de ambientes degradados (Vieira et al., 2016; Pires et
al. 2013). Entretanto, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos maduros. Assim, S. verticiliata foi considerada como Menor
Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais)
a ﬁm de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perﬁl da Espécie
Notas: Descrita em: J. Wash. Acad. Sci. 33: 18. 1943. Popularmente conhecida por osso de burro (Rio
de Janeiro) e sucanga (Espírito Santo) e por pau marﬁm (Bahia) e marﬁm verdadeiro (Alagoas)
(Cordeiro et al., 2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira,
frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. A madeira é utilizada como lenha e carvão para gerar energia
(Lorenzi 2009, Bonnet & Curcio 2015), árvore utilizada em reﬂorestamento e restauração de
ambientes degradados (Hencker et al. 2012, Pires et al. 2013, Vieira et al. 2016).; 2 - ocorre em
Unidades de Conservação. R.: Sim. Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), Estação
Ecológica Estadual do Paraíso, Centro de Primatologia, Reserva Biológica Poço das Antas, Parque
Natural municipal do Curió (Curio MNP), Parque da Cidade Gávea, Parque Estadual da Pedra Branca,
Parque Estadual Serra da Tiririca, Reserva Biológica União, Reserva Biológica do Tinguá, Estação
Ecológica Estadual de Guaxindiba, Área de Proteção Ambiental Pedra do Elefante, Reserva Particular
do Patrimônio Natural Itacaré, Reserva Florestal de Linhares, Reserva Natural Vale do Rio Doce,
Floresta Nacional de Pacotuba (FLONA de Pacotuba), Reserva Particular do Patrimônio Natural
Fazenda Cafundó (RPPN Cafundó), Parque Estadual do Rio Doce, Reserva biológica de Sooretama,
Parque Nacional e Histórico Monte Pascoal, RPPN Fazenda Água Branca, Reserva Biológica Gregório
Bondar, RPPN Estação Veracruz, Parque Municipal Natural Sombra daTarde.; 3 - apresenta registros
recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Restrita a
Mata Atlântica.; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especiﬁcidade de habitat. R.:
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Sim. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Sim; 8 - em relação a
frequência dos indivíduos na população. R.: Frequente; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas
populações. R.: Sim. No PARNASO, no Vale do Garrafão, em Guapimirim, foi observada a degradação
do habitat em que a espécie ocorre, através de uma acentuada e extensa erosão do solo provocada,
há pouco tempo atrás, por práticas irregulares de corridas de bicicletas e motos. Atualmente, o local
encontra-se bloqueado para estas práticas, no entanto, continua sendo muito acessado por turistas
que buscam atividades de recreação e esportes nas cachoeiras da área. Há também pressão
antrópica causada por moradias construídas no local e ao entorno e caças de animais (Sabrina
Queiroz de Farias, com. pess. 12/11/2018).
Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira é utilizada como lenha e carvão para gerar energia (Lorenzi 2009, Bonnet &
Curcio 2015), árvore utilizada em reﬂorestamento e restauração de ambientes degradados (Pires et
al. 2013, Vieira et al. 2016).
Reference:
Lorenzi, H. 2009. Árvores brasileiras: manual de identiﬁcação e cultivo de plantas arbóreas nativas do
Brasil. Nova Odessa: Instituto Plantarum, v. 3. 384 p.
Bonnet, A.; Curcio, G. R. 2015. Uso de espécies arbóreas nativas para a propriedade rural e mercado
regional na região de Sooretama, ES. Colombo: Embrapa Florestas.
Pires, J. P. A.; Silva, A. G.; Freitas, L. 2013. Plant size, ﬂowering synchrony and edge eﬀects: What,
how and where they aﬀect the reproductive success of a Neotropical tree species. Austral Ecology 1-9
Teixeira, G. M.; Figueiredo, P. H. A. ; Valcarcel, R.; Amorim, T. A. 2014.
Vieira, A. A. R.; Silva Júnior, A. L.; Souza, L.C.; Miranda, F.D.; Ferreira, M.F.S.; Caldeira, M.V.W. 2017.
Genetic structure and diversity of Senefeldera verticillata (Euphorbiaceae) in semideciduous seasonal
forest fragments Genetics and Molecular Research 17 (3): gmr18059
População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, a espécie é considerada frequente (Sabrina
Queiroz de Farias, com. pess. 12/11/2018). A espécie apresenta dados quantitativos sobre o tamanho
populacional, cerca de 4.046 indivíduos em levantamentos ﬁtossociológicos e /ou ﬂorísticos (Sabrina
Queiroz de Farias, com. pess. 12/11/2018, baseada em bibliograﬁa em anexo).
Reference:
ABREU, K. M.; Silva, G. F.; Silva A. G. 2013. Análise Fitossociológica da Floresta Nacional de Pacotuba,
Cachoeiro ee Itapemirim, Es – Brasil. Cerne 19 (1): 157-168.
CERQUEIRA, R. M. 2011. Padrões de variação da diversidade alfa na Floresta Pluvial Atlântica
brasileira. Tese de Doutorado (Biologia Vegetal), Universidade Estadual de Campinas.102 p.
ABREU, K. M. P; Braga, J. M. A.; Nascimento, M. T. 2014. Diversidade de espécies arbóreas em
fragmentos de ﬂoresta semidecidual de terras baixas costeiras no Norte do Estado do Rio de Janeiro.
Biosci. J., Uberlândia 30 (5): 1529-1550.
MACEDO, G. E. L. 2007. Composição ﬂorística e estrutura do componente arbóreo- lianescente de um
trecho de ﬂoresta estacional semidecidual no município de Jequié, Bahia, Brasil. Tese de Doutorado
(Botânica), Universidade Federal Rural de Pernambuco, 80 p.
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CYSNEIROS, V. C.; Junior, J. O. M.; Gaui, T. D.; Braz, D. M. 2015. Diversity, community structure and
conservation status of an Atlantic Forest fragment in Rio de Janeiro State, Brazil. Biota Neotropica
15(2): 1–15.
HENCKER, C.; Assis, A. M.; Lírio, E. J. 2012. Fitossociologia de um trecho de ﬂoresta estacional
semidecidual no município de Itarana (ES) Natureza on line 10 (3): 153-159.
KURTZ, B. C.; Araújo, D. S. D. 2000. Composição ﬂorística e estrutura do componente arbóreo de um
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Cordeiro et al., 2018), com ocorrência nos estados: Alagoas
(Oliveira UFP35788), Bahia (Ramos et al. 357), Pernambuco (Ferraz et al. 774), Espírito Santo
(Kollmann e.Magnago 11621), Minas Gerais (Morais 2571), Rio de Janeiro (Oliveira 682), São Paulo
(Leitão Filho 1058).
AOO: 548km²
EOO: 710990km²

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 10-15 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Cordeiro 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
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
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Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área ﬂorestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No PARNASO, no Vale do Garrafão, em Guapimirim, foi observada a degradação do habitat
em que a espécie ocorre, através de uma acentuada e extensa erosão do solo provocada, há pouco
tempo atrás, por práticas irregulares de corridas de bicicletas e motos. Atualmente, o local encontrase bloqueado para estas práticas, no entanto, continua sendo muito acessado por turistas que
buscam atividades de recreação e esportes nas cachoeiras da área. Há também pressão antrópica
causada por moradias construídas no local e ao entorno e caças de animais (Sabrina Queiroz de
Farias, com. pess. 12/11/2018).
Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), Estação Ecológica
Estadual do Paraíso, Centro de Primatologia, Reserva Biológica Poço das Antas, Parque Natural
municipal do Curió (Curio MNP), Parque da Cidade Gávea, Parque Estadual da Pedra Branca, Parque
Estadual Serra da Tiririca, Reserva Biológica União, Reserva Biológica do Tinguá, Estação Ecológica
Estadual de Guaxindiba, Área de Proteção Ambiental Pedra do Elefante, Reserva Particular do
Patrimônio Natural Itacaré, Reserva Florestal de Linhares, Reserva Natural Vale do Rio Doce, Floresta
Nacional de Pacotuba (FLONA de Pacotuba), Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda
Cafundó (RPPN Cafundó), Parque Estadual do Rio Doce, Reserva biológica de Sooretama, Parque
Nacional e Histórico Monte Pascoal, RPPN Fazenda Água Branca, Reserva Biológica Gregório Bondar,
RPPN Estação Veracruz, Parque Municipal Natural Sombra daTarde.
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: 7. Fuel
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
Uso: 16. Other

600

Recurso: whole plant
Proveniência: cultivated
Detalhes:
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