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Family Species  

Fabaceae Aldina heterophylla Spruce ex Benth. 5 

 Aldina microphylla M.Yu.Gontsch. & Yakovlev 9 

 Aldina occidentalis Ducke 15 

 Aldina polyphylla Ducke 22 

 Amburana erythrosperma E.P.Seleme, C.H.Stirt. & V.F.Mansano 29 

 Andira carvalhoi R.T.Penn. & H.C.Lima 34 

 Andira marauensis N.F.Mattos 38 

 Andira parviflora Ducke 43 

 Andira praecox Arroyo ex R.T.Penn. 50 

 Andira unifoliolata Ducke 56 

 Arapatiella emarginata R.S.Cowan 63 

 Brodriguesia santosii R.S.Cowan 68 

 Calliandra jariensis Barneby 73 

 Cenostigma tocantinum Ducke 77 

 Chamaecrista scleroxylon (Ducke) H.S. Irwin & Barneby 81 

 Chamaecrista xinguensis (Ducke) H.S.Irwin & Barneby 88 

 Copaifera arenicola (Ducke) J.Costa & L.P.Queiroz 95 

 Copaifera glycycarpa Ducke 99 

 Copaifera lucens Dwyer 106 

 Copaifera majorina Dwyer 111 

 Cynometra duckei Dwyer 117 

 Cynometra stenopetala Dwyer 123 

 Dahlstedtia bahiana (A.M.G. Azevedo) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo 130 

 Dahlstedtia castaneifolia (MJ.Silva & AMG.Azevedo) MJ.Silva & AMG.Azevedo 133 

 Dahlstedtia dehiscens M.J Silva & A.M.G. Azevedo 137 

 Dahlstedtia floribunda (Vogel) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo 140 

 Dahlstedtia pentaphylla (Taub.) Burkart 144 

 Dalbergia cearensis Ducke 147 

 Dalbergia ernest-ulei Hoehne 153 

 Dalbergia hortensis Heringer, Rizzini & A.Mattos 156 

 Deguelia costata (Benth.) A.M.G.Azevedo & R.A.Camargo 159 

 Deguelia hatschbachii A.M.G.Azevedo 164 

 Dialium rondoniense M. J. Falcão & Mansano 168 

 Dicymbe heteroxylon Ducke 172 

 Dimorphandra campinarum Ducke 178 

 Dimorphandra caudata Ducke 184 

 Dimorphandra exaltata Schott 191 

 Dimorphandra jorgei M.F.Silva 196 

 Dimorphandra mediocris Ducke 201 

 Dimorphandra urubuensis Ducke 204 

 Dinizia jueirana-facao G. P. Lewis & G. S. Siqueira 210 

 Diplotropis ferruginea Benth. 215 



 Diplotropis incexis Rizzini & A.Mattos 218 

 Elizabetha speciosa Ducke 222 

 Enterolobium glaziovii (Benth.) Mesquita 227 

 Enterolobium monjollo (Vell.) Mart. 231 

 Eperua duckeana R.S.Cowan 235 

 Eperua glabriflora (Ducke) R.S.Cowan 239 

 Eperua oleifera Ducke 246 

 Exostyles glabra Vogel 252 

 Exostyles godoyensis Soares-Silva & Mansano 255 

 Goniorrhachis marginata Taub. 259 

 Harleyodendron unifoliolatum R.S.Cowan 264 

 Hymenolobium grazielanum H.C.Lima 267 

 Hymenolobium heringeranum Rizzini 271 

 Inga barbata Benth. 275 

 Inga conchifolia L.P.Queiroz 283 

 Inga cordistipula Mart. 287 

 Inga edwallii (Harms) T.D.Penn. 291 

 Inga sessilis (Vell.) Mart. 294 

 Inga virescens Benth. 301 

 Inga vulpina Mart. ex Benth. 305 

 Jacqueshuberia purpurea Ducke 312 

 Jacqueshuberia quinquangulata Ducke 319 

 Leptolobium araguaiense Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo 325 

 Leptolobium glaziovianum (Harms) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo 330 

 Leptolobium parvifolium (Harms) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo 335 

 Leptolobium tenuifolium Vogel 340 

 Luetzelburgia andrade-limae H.C.Lima 347 

 Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke 351 

 Luetzelburgia harleyi D.B.O.S.Cardoso, L.P.Queiroz & H.C.Lima 356 

 Machaerium androvillosum Filardi & H.C.Lima 361 

 Machaerium leucopterum Vogel 365 

 Machaerium pedicellatum Vogel 368 

 Machaerium robsonnianum Filardi & H.C.Lima 372 

 Macrolobium cidii Barneby 376 

 Macrolobium cowanii Barneby 383 

 Macrolobium froesii R.S.Cowan 389 

 Macrolobium longipedicellatum Ducke 392 

 Macrolobium palustre Ducke 398 

 Martiodendron mediterraneum (Mart. ex Benth.) R.C.Koeppen 402 

 Moldenhawera blanchetiana Tul. 407 

 Moldenhawera floribunda Schrad. 412 

 Moldenhawera intermedia G.P.Lewis & L.P.Queiroz 417 

 Moldenhawera longipedicellata C.V. Vivas & L.P. Queiroz 422 

 Moldenhawera luschnathiana Yakovlev 427 

 Moldenhawera nutans L.P.Queiroz et al. 432 

 Muellera fernandesii M.J. Silva & A.M.G. Azevedo 436 

 Muellera filipes (Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo 440 

 Muellera graciliflora (M.J. Silva et al.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo 444 



 Muellera grazielae (M.J. Silva et al.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo 448 

 Muellera leptobotrys M.J. Silva & A.M.G. Azevedo 451 

 Muellera longiunguiculata (MJ.Silva & AMG.Azevedo) MJ.Silva & AMG.Azevedo 456 

 Muellera montana (MJ.Silva & AMG.Azevedo) MJ.Silva & AMG.Azevedo 459 

 Muellera torrensis (N. Mattos) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo 463 

 Muellera virgilioides (Vogel) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo 467 

 Myrocarpus fastigiatus Allemão 472 

 Ormosia arborea (Vell.) Harms 477 

 Ormosia excelsa Benth. 482 

 Ormosia fastigiata Tul. 486 

 Ormosia friburgensis Taub. ex Glaz. 494 

 Ormosia nitida Vogel 497 

 Ormosia vicosana Rudd 503 

 Parapiptadenia ilheusana G.P.Lewis 507 

 Parapiptadenia pterosperma (Benth.) Brenan 513 

 Parasenegalia santosii (G. P. Lewis) Seigler 517 

 Parkia bahiae H.C.Hopkins 521 

 Parkia cachimboensis H.C.Hopkins 525 

 Parkia lutea H.C.Hopkins 529 

 Parkia paraensis Ducke 533 

 Parkia platycephala Benth. 538 

 Peltogyne angustiflora Ducke 542 

 Peltogyne campestris Ducke 550 

 Peltogyne catingae Ducke 555 

 Peltogyne chrysopis Barneby 561 

 Peltogyne discolor Vogel 564 

 Peltogyne gracilipes Ducke 569 

 Peltogyne paradoxa Ducke 575 

 Peltogyne recifensis Ducke 582 

 Petaladenium urceoliferum Ducke 586 

 Platycyamus regnellii Benth. 590 

 Poecilanthe falcata (Vell.) Heringer 593 

 Pseudopiptadenia bahiana G.P.Lewis & M.P.Lima 596 

 Pseudopiptadenia inaequalis (Benth.) Rauschert 600 

 Pseudopiptadenia leptostachya (Benth.) Rauschert 604 

 Pseudopiptadenia schumanniana (Taub.) G.P.Lewis & M.P.Lima 607 

 Pseudopiptadenia warmingii (Benth.) G.P.Lewis & M.P.Lima 610 

 Pterocarpus villosus (Mart. ex Benth.) Benth. 613 

 Pterocarpus zehntneri Harms 618 

 Recordoxylon stenopetalum Ducke 621 

 Senna formosa H.S.Irwin & Barneby 625 

 Stryphnodendron coriaceum Benth. 629 

 Stryphnodendron occhionianum E.M.O.Martins 635 

 Stryphnodendron racemiferum (Ducke) W.A.Rodrigues 640 

 Swartzia alternifoliolata Mansano 647 

 Swartzia bahiensis R.S.Cowan 650 

 Swartzia capixabensis Mansano 654 

 Swartzia coriaceifolia Torke 657 



 Swartzia dipetala Willd. ex Vogel 659 

 Swartzia discocarpa Ducke 663 

 Swartzia duckei Huber 667 

 Swartzia euxylophora Rizzini & A.Mattos 672 

 Swartzia ingens Barneby 675 

 Swartzia krukovii R.S.Cowan 678 

 Swartzia langsdorffii Raddi 682 

 Swartzia laurifolia Benth. 686 

 Swartzia lucida R.S.Cowan 693 

 Swartzia manausensis Torke 699 

 Swartzia mangabalensis R.S.Cowan 705 

 Swartzia micrantha R.S.Cowan 707 

 Swartzia multijuga Vogel 712 

 Swartzia oriximinaensis R.S.Cowan 716 

 Swartzia prolata R.S.Cowan 721 

 Swartzia revoluta R. B. Pinto, Torke & Mansano 725 

 Swartzia riedelii R.S.Cowan 728 

 Swartzia rondoniensis Torke & Mansano 732 

 Swartzia rugosa Torke & Mansano 737 

 Swartzia thomasii R. B. Pinto, Torke & Mansano 741 

 Swartzia tomentifera (Ducke) Ducke 745 

 Swartzia ulei Harms 750 

 Tachigali catingae Ducke 757 

 Tachigali friburgensis (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima 762 

 Tachigali paratyensis (Vell.) H.C.Lima 767 

 Tachigali urbaniana (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima 770 

 Trischidium limae (R.S.Cowan) H.E.Ireland 776 

 Vatairea heteroptera (Allemão) Ducke 781 

 Vataireopsis araroba (Aguiar) Ducke 785 

 Vouacapoua pallidior Ducke 789 

 



FABACEAE

Aldina heterophylla Spruce ex Benth.

Risco de extinção: VUB1ab(iii)

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

Justificativa: Árvore de até 40 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) e Campinarana associadas a Amazônia no estado do
Amazonas. Apresenta distribuição restrita, EOO=8765 km² e oito situações de ameaça. Apesar de
possuir registros confirmados dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral e
em áreas  onde esforços  de  coleta  ainda são  considerados  insuficientes  (BFG,  2015),  sabe-se  que a
floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, principalmente devido à atividades
oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e
exploração madeireira (Charity et al. 2016). O crescimento urbano exponencial de Manaus, hoje o 12º
maior centro urbano do país (Nogueira et al., 2007) e de onde provém grande parte das coletas
atribuídas ao táxon, vulnerabiliza as restritas subpopulações de A. heterophylla, particularmente a
localizada dentro dos limites da Reserva Biológica da Campina.  O estabelecimento de estradas
sobrepostas a distribuição da espécie agem também como impulsionadoras do desmatamento e do
estabelecimento de atividades agrossilvipastoris  (Lapig,  2018; Fernside,  2015; Fernside e Graça,
2006). Assim, foi considerda Vulnerável (VU) a extinção. Infere-se declínio contínuo em extensão e
qualidade  de  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências
populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  urgentes  a  fim  de  garantir  sua  perpetuação  na
natureza  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bentham, G., Flora Brasiliensis 15(2): 13. 1870.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil , com ocorrência no estado: AMAZONAS (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).
AOO: 48km²
EOO: 8765km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1 Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Campinarana
Resume: Árvores até 40 m de altura, ocorrendo nos domínios da Amazônia (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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
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se pratica predominantemente atividades agrícolas (ICMBio, 1997).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: No município Presidente Figueiredo encontra-se uma importante jazida mineral de
cassiterita localizada na sub-bacia do rio Pitinga. Considerada a maior jazida de cassiterita do mundo
é explorada desde 1981 pela Mineração Taboca, do Grupo Paranapanema, de onde provém a maior
parte da arrecadação de tributos do município. Esta mineração possui uma área de concessão de
122.000 ha, dos quais 5 a 6% são explorados com lavra ou infra-estrutura, em 1995 está área era de
aproximadamente 7.728 ha, não considerando o reservatório da UHE Pitinga (ICMBio, 1997).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O chorume gerado do aterro sanitário da cidade de Manaus, contem alta concentração dos
metais pesados (Zn, Co, Ni, Cu, Fe, e Pb). Este chorume contamina os corpos hídricos da Bacia do
Tarumã-Açu causando impacto ambiental. Segundo Santana e Barroncas (2007) a alta concentração
destes metais pesados está muito acima dos valores permitidos pela resolução 357/2005 do
CONAMA.

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TUPÉ (US), RESERVA
BIOLÓGICA DE CAMPINA (PI), RESERVA FLORESTAL DUCKE (PI).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

8



FABACEAE

Aldina microphylla M.Yu.Gontsch. & Yakovlev

Risco de extinção: DD

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

Justificativa:  Árvore  com  cerca  de  6  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,
2018).  Foi  coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no estado do Amazonas,
município de Barcelos. É conhecida por somente duas coletas, e desde então, pouco se avançou em
relação ao seu estado de conhecimento. Sabe-se que a região em que foi coletada ainda resguarda
extensões consideráveis de ecossistemas amazônicos em estado prístino, além de representarem
áreas de relativo baixo esforço amostral (BFG, 2015). Diante da carência de dados geral, a espécie foi
considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações
disponíveis não possibilitou a condução de avaliação de risco de extinção. Novos estudos buscando
encontrar a espécie em outras localidades na região próxima a sua área de ocorrência fazem-se
necessários para melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e assim possibilitar assim uma
robusta avaliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bot. Zhurn. 91(2): 319. 2006.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Barcelos (Silva 7151). Os registros efetuados na Venezuela não
correspondem à Aldina microphylla, muito provavelmente trata-se de uma outra espécie venezuelana
de matas inundáveis (Gustavo Ramos, com. pess. em 28/11/2018). Aldina microphylla é conhecida
por apenas dois registros realizados na Serra do Aracá, sendo os demais considerados erros de
determinação (Gustavo Ramos, com. pess. em 28/11/2018).
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: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore com cerca de 6 m de altura (Pipoly 6846), ocorrendo em floresta de terra firme na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

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

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

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

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual Serra do Aracá (Silva 7151).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Aldina occidentalis Ducke

Risco de extinção: DD

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

Justificativa:  Árvore  de  grande  porte,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,
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2018). Foi coletada em Campinarana e Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia no estado do
Amazonas,  município de São Paulo de Olivença.  Até o momento,  A.  occidentalis  representa um
endemismo de São Paulo de Olivença, mas possivelmente possui distribuição mais ampla. Pouco se
avançou em relação ao conhecimento disponível desde sua descrição formal. Além disso, sabe-se que
extensas áreas ainda em estado primitivo de conservação e pouco inventariadas botanicamente
predominam na região em que foi documentada. 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: Arq. Inst. Biol. Veg. 4(1): 16. 1938.

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: AMAZONAS, município de São Paulo de Olivença (Ducke 24051).
AOO: 4km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore até o momento endêmica de São Paulo de Olivença, mas possivelmente com
distribuição mais ampla (Comun. pessoal de Gustavo Ramos 05 de novembro de 2018), ocorrendo em
campinarana, floresta de terra firme e pluvial na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Fev to Apr
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: fevereiro (Ducke 24051), abril (Ducke
1499).
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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:
mature individuals
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à
destruição de habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu
cultivo. A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão da
fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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
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Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.

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

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
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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
locality
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:

FABACEAE

21



Aldina polyphylla Ducke

Risco de extinção: DD

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

Justificativa: Árvore de até 11 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  de  Terra  Firme  Floresta  Ombrófila  associadas  a  Amazônia  no  estado  do
Amazonas, municípios de Manaquiri, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro. Até o
momento, pouco se avançou em relação ao conhecimento disponível desde sua descrição formal.
Além  disso,  sabe-se  que  extensas  áreas  ainda  em  estado  primitivo  de  conservação  e  pouco
inventariadas botanicamente predominam na região em que foi documentada. 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): 17. 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 Manaquiri (Ducke 35083), São Gabriel da Cachoeira (Coelho 12),
Santa Isabel do Rio Negro (Ducke 25082).
AOO: 16km²
EOO: 44264.81km²
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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 Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 11 m de altura (Martinelli 14601), ocorrendo em floresta de terra firme e
ombrófila na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

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

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

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

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

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

28



FABACEAE

Amburana erythrosperma E.P.Seleme, C.H.Stirt. &
V.F.Mansano

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:06-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  6  m,  endêmica  do  Brasil  (Seleme,  2018).  Popularmente  conhecida  por
mcumaru-de-cheiro, foi coletada em Caatinga (stricto sensu) no estado da Bahia, municípios de Dom
Basílio,  Livramento do Brumado e Sento Sé. Descrita em 2015, é conhecida somente por cinco
coletas, e pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de A. erythosperma desde sua
última coleta em 2016. Diante da carência de dados geral, a espécie foi considerada como Dados
Insuficientes  (DD)  neste  momento,  uma  vez  que  o  conjunto  de  informações  disponíveis  não
possibilitou a condução de avaliação de risco de extinção. Novos estudos buscando encontrar a
espécie em outras localidades na região próxima a sua área de ocorrência fazem-se necessários para
melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e assim possibilitar uma robusta avaliação de seu
risco de extinção.

29



Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Phytotaxa 212(4): 213. 2015. Nome popular: Cumaru de cheiro (Seleme, 2018).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Seleme, 2018), foi registrada nos estados da BAHIA, municípios
Dom Basilio (Brito 292), Livramento do Brumado (Lewis 1876), Sento Sé (Queiroz 16277).
AOO: 16km²
EOO: 2073km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvore de até 6 m de altura, ocorre na Caatinga (stricto sensu) (Seleme, 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: 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
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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: 1.2 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: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: Castelletti et al. (2004) modelaram os efeitos das estradas sobre a vegetação de Caatinga e
adicionaram novos valores às áreas já utilizadas para agricultura e pastagem estimadas pelo IBGE. A
área de Caatinga modificada obtida pelos autores variou de 223.100km² a 379.565km². Esses
números indicam que entre 30,4% e 51,7% da área da Caatinga foi alterada por atividades
antrópicas. A primeira estimativa coloca a Caatinga como o terceiro ecossistema mais degradado do
Brasil, atrás da Mata Atlântica e do Cerrado. A segunda estimativa, entretanto, eleva a Caatinga para
o segundo ecossistema mais degradado do Brasil, passando à frente do Cerrado. Contudo, é possível
que mesmo esses valores ainda estejam subestimados, porque é difícil dimensionar a extensão da
perda dos ecossistemas naturais e da flora e fauna do Nordeste brasileiro nos últimos 500 anos. Os
registros históricos produzem pistas pequenas, mas dramáticas, sobre a destruição em larga escala
que tem devastado a região desde 1500, e mesmo os maiores remanescentes da Caatinga têm,
provavelmente, sido alterados desde os tempos pré-Colombianos (Leal et al., 2005).

Ameaça: 5 Biological resource use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: A Caatinga ocupava originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém atualmente
cerca de metade de sua cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana (Antongiovanni et
al., 2018; Marinho et al., 2016). Os ambientes remanescentes, encontram-se sob intensa pressão da
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extração de madeira, pecuária e caça (Marinho et al., 2016). Apenas 1,75% da área original da
Caatinga é protegida por Unidades de Conservação de Proteção Integral e 7% por Unidades de
Conservação de Uso Sustentável, o que a coloca como um dos biomas menos protegido dentre todos
os biomas brasileiros (MMA 2011; Brasil 2018a,b).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Andira carvalhoi R.T.Penn. & H.C.Lima

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Patricia da Rosa
Data:13-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  3  m,  endêmica  do  Brasil  (Pennington  e  Lima,  1995).  Foi  coletada  em
Restinga e Floresta Estacional associadas a Mata Atlântica nos estados da Bahia e Minas Gerais.
Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=45966  km²  e  presença  confirmada  dentro  dos  limites  de
Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral,  com  significativos  remanescentes  de  vegetação
nativa.  Também  encontra-se  bem  representada  em  herbários  desde  sua  descrição  formal.
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,
impacto  das  ameaças  sobre  a  população)  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, ante as crescentes ameaças documentadas para as
Restingas onde ocorre.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Kew Bull. 50 (3): 559. 1995.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Pennington, 2003; Pennington & Lima, 1995; Flora do Brasil
2020 em construção, 2018), com ocorrência nos estados: BAHIA, municípios de Ilhéus (Carvalho
2547), Itacaré (Laceda 160), Maraú (Queiroz 13877), Porto Seguro (Farias 302), Santa Cruz Cabrália
(Silva 872) e Una (Pennington 232); MINAS GERAIS, município de São Domingos do Prata (Mattos
s.n.).
Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre no estado de Minas Gerais.
AOO: 96km²
EOO: 45966km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Restinga
Resume: Arbusto multi-ramificado com rizoma rastejante ou pequena árvore com copa difusa, até 10
m de altura, ocorrendo na Bahia, nos domínios da Mata Atlântica, em Restinga (Penninhgton & Lima
1995).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
mature individuals
Detalhes: O município de Ilhéus com 158277 ha tem 6,8% de seu território (10839 ha) transformado
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em pastagem (Lapig, 2018). O município de Porto Seguro com 228626 ha tem 23,9% de seu território
(54866 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Silva et al. (2002), uma preocupação é a forte erosão genética que populações
naturais da espécie vêm sofrendo, principalmente por influências antrópicas causadas por
empreendimentos imobiliários nos municípios com potencialidade turística, a exemplo de Ilhéus,
Valença, Itacaré e Porto Seguro.

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: needed
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).

Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Una (Queiroz 13835), Refúgio de Vida Silvestre de
Una (Carvalho 622), Área de Proteção Ambiental Santo Antônio (Silva 872), Área de Proteção
Ambiental Costa de Itacaré/Serra Grande (Lacerda 160),Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu
(Queiroz 13877) .

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE
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Andira marauensis N.F.Mattos

Risco de extinção: ENB1ab(i,ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore de até  35 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  como  angelim,  foi  coletada  em  Restinga  arbórea  e  Floresta  Ombrófila
associada a Mata Atlântica ao sul do estado da Bahia. Apresenta distribuição restrita, EOO=918 km² e
ocorrência exclusiva 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).  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 A. marauensis na natureza. Diante do exposto, portanto, considera-se a espécie Em
Perigo (EN) de extinção. Infere- se declínio contínuo em EOO, AOO e extensão e qualidade de habitat.
Recomenda-se  ações  de pesquisa  (distribuição,  busca por  novas  localidades,  censo,  números  e
tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a fim de se garantir a perpetuação
desta espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Loefgrenia 45: 1. 1970. Popularmente conhecida por angelim (Pennington, 2003).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Ilhéus (Voeks 102), Maraú (Belém 3091), Una (Jardim 90), Uruçuca
(Carvalho 3510).
AOO: 28km²
EOO: 918.29km²
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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: Restinga
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 35 m de altura (Pennington, 2003), ocorrendo 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
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al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

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

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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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
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). Municípios como Ilhéus, Maraú, Una e Uruçuca
apresentam cerca de 19,9%, 24%, 37,7% e 19%, respectivamente, da Mata Atlântica original que
cobria seus territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Una (Jardim 90).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE
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Andira parviflora Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Gláucia Crispim
Data:13-12-2018

Justificativa: Árvore de até 24 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,  Pará e Rondônia.  Apresenta distribuição ampla,  EOO=600316 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, mesmo
sendo listada como uma madeira de valor comercial e potencialmente explorada (IDEFLOR, 2010).
Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número
de  indivíduos  maduros.  Assim,  A.  parviflora  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: Arquivos do Instituto de Biologia Vegetal 2: 47. 1935. De acordo com especialista
botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Construção civil
(madeira); 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Reserva Florestal Ducke; 3 - apresenta
registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não.
Bioma Amazônia (Floresta de terra firme sobre solo arenoso); 5 - possui amplitude de habitat. R.: Não.
; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não tenho certeza. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre
o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.:
Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Exploração madeireira. ;
(Gustavo Ramos, com. pess. 06/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: madeira de Andira parviflora 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 dos indivíduos: Ocasional (Ramos, G., 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 do Amazonas (Queiroz 13926), Pará (Coêlho 270), Rondônia (Pereira-Silva 13535).
AOO: 112km²
EOO: 600316km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 24 m de altura (Medeiros 2219) que habita a Amazônia, na Floresta Ombrófila (=
Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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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 2002-
2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very 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: Parque Nacional do Jaú (Medeiros 2400), Reserva Biológica do Uatumã
(Melo 718), Reserva Florestal Adolpho Ducke (Queiroz 13926), Flona do Jamari (Correia 1).

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

Andira praecox Arroyo ex R.T.Penn.

Risco de extinção: DD

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

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por andiroba-jaruba e sucupira vermelha, foi coletada em Floresta Ombrófila
e Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia nos estado do Amapá. Até o momento, pouco se
avançou em relação ao conhecimento disponível desde sua descrição formal. Além disso, sabe-se que
extensas áreas ainda em estado primitivo de conservação e pouco inventariadas botanicamente
predominam na região em que foi documentada. 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.

50



Perfil da Espécie

Notas: Descrita em Syst. Bot. Monogr. 64: 109. 2003. Popularmente conhecida por andiroba jaruba,
sucupira vermelha (Pennington, 2003).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAPÁ, município de Mazagão (Daly 3923), Oiapoque (Irwin 48442), Porto Grande (Rabelo
3199), Serra do Navio (Rodrigues 2917).
AOO: 16km²
EOO: 2814.77km²
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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 Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 30m de altura (Pennington, 2003), ocorrendo em floresta ombrófila e terra firme
na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

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

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

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

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

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

FABACEAE

Andira unifoliolata Ducke

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  35 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  sucupira-amarela,  entre  outros,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  e
Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia. Apresenta
distribuição muito ampla, EOO=160527 km² e presença confirmada dentro dos limites de Unidades de
Conservação de proteção integral, com significativos remanescentes de vegetação nativa e presença
constante em herbários desde sua descrição formal. 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, impacto das ameaças sobre a população) a fim de se
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evitar sua inclusão em categoria de ameaça restritiva no futuro próximo.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Arq. Inst. Biol. Veg. 4(1): 22. 1938. Popularmente conhecida por sucupira
amarela, sucupira chorona, sucupira vermelha (Amazonas), andira-uchi (Pará) (Pennington, 2003).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Beruri (Prata 650), Careiro (Silva 373), Itacoatiara (Rodrigues 7994),
Manaus Ducke 168), Manacapuru (Marra 1091), Maués (Ferreira 4268), Rio Preto da Eva (Monteiro
s.n.), Presidente Figueredo (Thomas 5244); PARÁ, município de Oriximiná (Faria 2440); RONDÔNIA,
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município de Candeias do Jamari (Maciel 104).
AOO: 80km²
EOO: 160527.75km²

Ecologia:
Hábito: bush
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 35 m de altura (Pennington, 2003), ocorrendo em floresta ombrófila e terra
firme na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: Com uma alta densidade demográfica (41 hab./ha), na zona Norte de Manaus o crescimento
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populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma vem
sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos principais
responsáveis pelo desmatamento verificado nos últimos 18 anos. Essa expansão urbana é um vetor
de pressão sobre a Reserva Florestal Adolpho Ducke, devido o surgimento cada vez mais intenso de
ocupações irregulares em seu em torno (Nogueira et al., 2007).

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

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

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

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: 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
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degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Souza 226).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Arapatiella emarginata R.S.Cowan

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

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

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila e Floresta Estacional associada a Mata Atlântica nos estado da Bahia,
municípios de Ilhéus, Una e Uruçuca. Apresenta distribuição muito restrita, EOO=631 km², AOO=28
km²  e  ocorrência  exclusiva  em  fitofisionomias  floreatis  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).  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 A. emarginata na natureza. Diante do exposto, portanto, considera-se a espécie Em
Perigo (EN) de extinção. Infere- se declínio contínuo em EOO, AOO e extensão e qualidade de habitat.
Recomenda-se  ações  de pesquisa  (distribuição,  busca por  novas  localidades,  censo,  números  e
tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a fim de se garantir a perpetuação
desta espécie no futuro.

63



Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 33: 11. 1981.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Ilhéus (Pinheiro 2254), Una (Pinheiro 1548), Uruçuca (Thomas 8081).
AOO: 28km²
EOO: 631.93km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore 10-15 m de altura (Cowan, 1981), ocorrendo em floresta ombrófila e estacional 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
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cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

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

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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 Ilhéus, Una e Uruçuca apresentam
cerca de 19,9%, 37,7% e 19%, respectivamente, da Mata Atlântica original que cobria seus territórios
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Una (Amorim 1734).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Brodriguesia santosii R.S.Cowan

Risco de extinção: NT

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Gláucia Crispim
Data:17-12-2018

Justificativa:  Árvore  com  até  20  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção,  2018) que ocorre na Floresta Ombrófila e na Restinga,  associadas à Mata Atlântica dos
estados da Bahia e Sergipe. Com EOO=64817 km², AOO=228 km² e mais de dez situações de
ameaça, está presente em 21 municípios, e em Unidade de Conservação com registros recentes
(2016). A Mata Atlântica do Sul da Bahia está fragmentada como resultado de atividades humanas
realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e
Prado, 2005). As imagens de satélite mostram o litoral de Sergipe, o litoral norte e boa parte do litoral
sul da Bahia cobertos por extensas áreas de cultura de coqueiros (Cocos nucifera). As restingas e as
florestas de baixada da Bahia e Sergipe estão sendo drasticamente devastadas para ceder lugar às
plantações de coqueiros (M. Gomes com. pess.). Embora seja encontrada de forma ocasional nas
duas  fitofisionomias,  não  existem  dados  que  comprovem  a  redução  na  população  de  Brodriguesia
santosii.  Por  tais  características  a  espécie  está  sendo  considerada,  no  momento,  como  Quase
Ameaçada (NT), 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 33(1): 9. 1981. Nome popular: jitaí-peba. De acordo com especialista
botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em
Unidades de Conservação. R.: Sim. APA Maraú; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.:
Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Florestas e restingas litorâneas.; 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.: Expansão
urbana em áreas litorâneas.; (Haroldo C. de Lima, com. pess. 6/11/2018).

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 (Pinto e Arantes 141) e de SERGIPE (Nascimento-Júnior et al. 1066a).
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AOO: 228km²
EOO: 64817km²

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 20 metros de altura (Queiroz et al. 16163), 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:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,

70



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). As
imagens de satélite mostram o litoral de Sergipe, o litoral norte e boa parte do litoral sul da Bahia
cobertos por extensas áreas de cultura de coqueiro (Cocos nucifera), uma planta introduzida
inicialmente na Bahia pelos portugueses no século XVI, que se espalhou rapidamente por todo litoral
do nordeste brasileiro (Siqueira, Aragão e Tupinambá 2002). As restingas e as florestas de baixada da
Bahia e Sergipe estão sendo drasticamente devastadas para ceder lugar às plantações de coqueiro
(M. Gomes com. pess.).

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 e Lino, 2003).
Usos:
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Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

Uso: 12. Handicrafts, jewellery, decorations, curios, etc.
Recurso: whole plant
Proveniência: natural
Detalhes:
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FABACEAE

Calliandra jariensis Barneby

Risco de extinção: DD

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

Justificativa:  Árvore com cerca de 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
Almerim.  É  conhecida  por  somente  sete  coletas,  incluindo  o  material-tipo,  e  desde  sua  última
documentação na natureza em 1986, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento da
espécie. Há relato indicando expedição de busca específica na localidade-tipo em 2005, porém sem
sucesso (Souza, com. pess.). Mesmo diante dessa potencial extinção local, sabe-se que a região em
que foi coletada ainda resguarda extensões consideráveis de ecossistemas amazônicos em estado
prístino, além de representarem áreas de relativo baixo esforço amostral (BFG, 2015). Diante da
carência  de  dados  geral,  a  espécie  foi  considerada como Dados  Insuficientes  (DD)  neste  momento,
uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou a condução de avaliação de risco
de extinção. Novos estudos buscando encontrar a espécie em outras localidades na região próxima a
sua área de ocorrência fazem-se necessários para melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e
assim possibilitar assim uma robusta avaliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Mem. New York Bot. Gard. 74(3): 120. 1998

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 Almeirim (Silva 1807).
AOO: 16km²
EOO: 559km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore com cerca de 10 m (Silva 2353), que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Almeirim, apesar de contar com rede de áreas protegidas (cerca de 15% do
território) e aparentemente pouca atividade agropecuária (Lapig, 2018), está na 33a posição dentre
os municípios da Amazônia Legal Brasileira em taxas de incremento de desmatamento,
particularmente ocasionados por atividades madeireiras e agropecuárias (PRODES/ INPE, 2018). 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: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Incentivos fiscais generosos oferecidos pelo governo brasileiro para fazendas de gado na
Amazônia nos anos 70 e início dos 80 foram motivos importantes para ampliação do desmatamento,
apesar da baixa produtividade das pastagens (Binswanger, 1991).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL XERIUINI

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

Cenostigma tocantinum Ducke

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  35 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  Kumandu’  ywas,  pau-preto,  pau-pretinho  e  cássia-rodoviária,  foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Pará e Tocantins, sendo
amplamente  cultivada.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=378173  km²,  diversos  registros
depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência
confirmada 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. Embora tenha uma distribuição restrita, é conhecida a partir de
uma série de localidades no Pará e no Tocantins, onde tem sido frequentemente encontrada em
levantamentos ecológicos (Warwick e Lewis, 2009). Segundo Almeida et al. (2015), a distribuição da
diversidade  genética  nas  populações  estudadas  da  espécie  é  maior  dentro  do  que  entre  as
populações,  sendo  necessária  a  conservação  de  vários  indivíduos  por  população,  a  fim  de  se
preservar a alta diversidade genética encontrada. Não existem dados sobre tendências populacionais
que atestem para  potenciais  reduções  no  número  de  indivíduos  maduros,  além de  não  serem
descritos  usos potenciais  ou efetivos que comprometam sua existência  na natureza,  apesar  do
potencial ornamental e de sua madeira (Warwick e Lewis, 2009) Assim, C. tocantinum foi considerada
como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números
populacionais) e conservação (criação de áreas protegidas ao longo de sua distribuição, 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: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 1: 29, pl. 10. 1915. Popularmente conhecida por
Kumandu’ ywas, pau-preto, pau-pretinho, and cássia-rodoviária (Warwick e Lewis, 2009). Foi
categorizada como uma espécie “Menos preocupante” (LC) por (Warwick e Lewis, 2009). De acordo
com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim.
Ornamental e madeireira; 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.: Sim; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não tenho certeza; 7 -
apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Sim; 8 - em relação a frequência dos
indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.:
(Haroldo C. de Lima, com. pess. 06/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira dessa espécie é utilizada na construção civil, além disso um corante verde-oliva é
obtido da madeira (Warwick e Lewis, 2009).

Reference:
Warwick, M.C., Lewis, G.P., 2009. A revision of Cenostigma (Leguminosae - Caesalpinioideae -
Caesalpinieae), a genus endemic to Brazil. Kew Bull. 64, 135–146.

78



População:
Embora tenha uma distribuição restrita, é conhecida a partir de uma série de localidades no Pará e no
Tocantins, onde tem sido frequentemente encontrada em levantamentos ecológicos (Warwick e
Lewis, 2009). Segundo Almeida et al. (2015) a distribuição da diversidade genética nas populações
estudadas da espécie é maior dentro do que entre as populações, sendo necessária a conservação de
vários indivíduos por população, a fim de se preservar a alta diversidade genética encontrada.

Reference:
Warwick, M.C., Lewis, G.P., 2009. A revision of Cenostigma (Leguminosae - Caesalpinioideae -
Caesalpinieae), a genus endemic to Brazil. Kew Bull. 64, 135–146.

Almeida, F.V. De, Lopes, M.T.G., Valente, M.S.F., Bentes, J.L.D.S., 2015. Diversidade genética entre e
dentro de populações de Cenostigma tocantinum Ducke. Sci. For. 43, 753–762.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Pará (Pires 12408), Tocantins (Spinola 135). Segundo Warwick e Lewis (2009) a espécie
ocorre no Pará e Tocantins, mas é amplamente cultivada.
AOO: 152km²
EOO: 378173.85km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
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Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de 8-35 m de altura, ocorrendo em floresta de terra firme na Amazônia (Warwick e
Lewis, 2009).

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
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
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2006).

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

FABACEAE

Chamaecrista scleroxylon (Ducke) H.S.Irwin & Barneby

Risco de extinção: NT

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

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  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: 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).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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Popularmente conhecida por coração-de-negro, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a
Amazônia no estado do Pará e, possivelmente, no Amazonas e em Rondônia. Apresenta distribuição
relativamente ampla, EOO=24976 km², constante presença em herbários e ocorrência confirmada em
Unidade  de  Conservação  de  uso  sustentável.  Apesar  disso,  sua  madeira  de  alta  densidade  é
amplamente utilizada na fabricação de instrumentos musicais, e mesmo sendo considerada uma das
espécies mais abundantes e com maior dominância em estudos fitossociológicos (Vieira et al., 2014;
Ribeiro  et  al.,  2013),  o  corte  seletivo  e  a  redução  significativa  em  extensão  e  qualidade  dos
ecossistemas  florestais  amazônicos  pode  vulnerabilizar  a  espécie  no  futuro.  Assim,  foi  considerada
como Quase Ameaçada (NT) de extinção neste momento. Infere-se potencial declínio projetado no
número de indivíduos maduros e na qualidade e extensão do habitat,  que podem leva-la a ser
incluida em categoria de ameaça em prospectiva reavaliação de risco de extinção. Recomenda-se
ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais)  e consdervação (Plano de
Manejo) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Mem. New York Bot. Gard. 35: 642. 1982. Popularmente conhecida por coração-
de-negro na região amazônica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), pau-santo (Crisóstomo et
al., 2016), muirapixuna (Ribeiro et al., 2013).
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Devido sua madeira de alta densidade é usada na fabricação de instrumentos musicais
(Ribeiro et al., 2013).

Reference:
Ribeiro, R.B.D.S., Gama, J.R.V., Martins, S.V., Moraes, A., Santos, C.A.A., Carvalho, A.N., 2013.
Estrutura florestal em projeto de assentamento, comunidade São Mateus, município de Placas, Pará,
Brazil. Rev. Ceres 60, 610–620.

População:
Considerada uma das espécies mais abundantes, com mais de 9 indivíduos/ha (Ribeiro et al., 2013) e
com maior dominância (Vieira et al., 2014) nas florestas estudadas.

Reference:
Ribeiro, R.B.D.S., Gama, J.R.V., Martins, S.V., Moraes, A., Santos, C.A.A., Carvalho, A.N., 2013.
Estrutura florestal em projeto de assentamento, comunidade São Mateus, município de Placas, Pará,
Brazil. Rev. Ceres 60, 610–620.

Vieira, D. dos S., Gama, J.R.V., Ribeiro, R.B. da S., Ximenes, L.C., Corrêa, V.V., Alves, A.F., 2014.
Comparação estrutural entre floresta manejada e não manejada na comunidade Santo Antônio,
estado do Pará. Ciência Florest. 24, 1061–1068.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: PARÁ, município de Aveiro (Black 2117), Belterra (Black 1133), Itaituba (Ducke 16814), Porto
de Moz (Fróes 32171), Prainha (Pessoal do L.P.F. 1155), Santarém (Rando 1212). Segundo a Flora do
Brasil 2020 em construção (2018) a espécie possivelmente ocorre nos estados do AMAZONAS e
RONDÔNIA.
AOO: 64km²
EOO: 24976.64km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de 20-30 m de altura, ocoorendo em floresta de terra firme na Amazônia (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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: 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.
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aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

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

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

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

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

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: 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
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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 Floresta Nacional do Tapajós (Santtos 1).

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

FABACEAE

Chamaecrista xinguensis (Ducke) H.S.Irwin & Barneby

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:30-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  15 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por pituruna, foi coletada em Floresta Ciliar e/ou de Galeria e Floresta de
Terra Firme associadas a Amazônia nos estados do Pará e Maranhão. Apresenta distribuição ampla,
EOO=525114 km², constante frequência em herbários e ocorrência em áreas com a presença de
significativos fragmentos florestais. Entretanto, foi classificada como uma espécie de madeira branca
com valor  comercial  (Salomão et  al.,  2007),  e  por  isso,  vem sendo retirada seletivamente das
florestas  da  região  central  do  Arco  do  Desmatamento  brasileiro  (PRODES  e  INPE,  2018).
Adcionalmente,  sabe-se  que  a  floresta  amazônica  perdeu  17%  de  sua  cobertura  florestal  original,
4,7% somente entre 2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria,
pecuária  extensiva,  infraestrutura  rodoviária  e  hidrelétricas,  mineração  e  exploração  madeireira
(Charity et al. 2016). Somente em 2009, foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos
de madeira nativa em tora, cerca 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa
matéria-prima foi extraída no estado do Pará (SFB e IMAZON, 2010). Além disso, a extração de
madeira aumenta a suscetibilidade da floresta ao fogo (Fearnside, 2005) e consequentemente amplia
o  risco  de  extinção  de  espécies  arbóreas  restritas  a  ecossistemas  florestais  úmidos.  Diante  do
exposto,  portanto,  C.  xinguensis foi  considerada como Quase Ameaçada (NT) de extinção neste
momento. Infere-se potencial declínio projetado no número de indivíduos maduros e na qualidade e
extensão do habitat, que podem leva-la a ser incluida em categoria de ameaça em prospectiva
reavaliação  de  risco  de  extinção.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e
tendências populacionais) e consdervação (Plano de Manejo) a fim de se garantir sua perpetuação na
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natureza.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Mem. New York Bot. Gard. 35: 642. 1982. Popularmente conhecida por pituruna
(Muniz, 2008).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Foi classificada como uma espécie de madeira branca com valor comercial (Salomão et al.,
2007).

Reference:
Salomão, R.D.P., Vieira, I.C.G., Suemitsu, C., Rosa, N.D.A., Amaral, S.S.D.A., Amaral, D.D. Do,
Menezes, M.P.M. De, 2007. As florestas de Belo Monte na grande curva do rio Xingu, Amazônia
Oriental. Bol. do Mus. Para. Emílio Goeldi 2, 57–153.

População:
Não existem dados sobre a população.

89



Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: MARANHÃO, município de Buriticupu (Muniz s.n.), Santa Inês (Jangoux 566); PARÁ, município
de Altamira (Souza 376), Belterra (Duarte 7213), Garrafão do Norte (Lucas 1597), Humaitá (Balée 45),
Ipixuna do Pará (Lucas 1280), Itaituba (Ducke s.n.), Paragominas (Oliveira 554), São Félix do Xingu
(Balée 2559), Santarém (Fróes 31165), Vitória do Xingu (Antônio 448).
AOO: 64km²
EOO: 525114.62km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 6-15 m de altura, ocorrendo em floresta ciliar e/ou de galeria e de terra firme na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

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

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

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: 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
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

94



FABACEAE

Copaifera arenicola (Ducke) J.Costa & L.P.Queiroz

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Briggitthe Melchor
Data:30-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  10  m,  endêmica  do  Brasil  (Costa,  2018).  Foi  coletada  em  Caatinga
(stricto sensu) e Restinga associadas a Caatinga e Mata Atlântica nos estados Bahia, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=463514 km²,
constante  frequência  em  herbários,  ocorrência  em  múltiplas  fitofisionomias  em  dois  domínios
fitogeográficos  distintos  e  presença  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de
proteção integral. Adcionalmente, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem
para potenciais reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos potenciais ou
efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, a espécie foi considerada como
Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e
números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Legum. Caatinga 63. 2009

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 (Costa, 2018), com ocorrência nos estados da BAHIA, municípios
de Canudos (Siqueira Filho 3754), Casa Nova (Kiill L.H.P. s.n.), Cícero Dantas (Andrade-Lima s.n.),
Jeremoabo (Filho s.n.), Paulo Afonso (Bautista 541), Ribeira do Pombal (Gama 37067), Rodelas (Silva
64), Sebastião Laranjeiras (Soares 164489), Tucano (Queiroz 13664), Várzea da Roça (Oliveira 51);
CEARÁ, municípios de Aquiraz (Fernandes s.n.), Fortaleza (Ducke 2368), São Gonçalo do Amarante
(Castro 1159); PARAÍBA, municípios de Mataraca (Lima 7488), Matureia (Fernandes s.n.);
PERNAMBUCO, município de Inajá (Fagundes 11); PIAUÍ, município de Piracuruca (Fernandes 12730);
RIO GRANDE DO NORTE, municípios de Extremoz (Jardim 5902), Lagoa Salgada (Figueiredo
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EAC12929), Macaíba (Cestaro 63), Natal (Trindade 26), Nísia Floresta (Tavares 5450), Parnamirim
(Cestaro 109), Rio de Fogo (Moura 931)
AOO: 140km²
EOO: 463514km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Restinga
Resume: Árvore com até 10 m de altura, que habita a Caatinga (Costa, 2018). Foi coletada também
na Restinga nos municípios de Aquiraz-CE (Fernandes s.n.), Mataraca-PB (Lima 7488), Matureia-PB
(HUEFS 141592), Extremoz (Jardim 5902) e Rio do Fogo-RN (Moura 931); e na Mata de Tabuleiro em
Macaíba-RN (Cestaro 63).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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
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(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: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Canudos (BA) com 321402 ha tem 9,3% de seu território (29546 ha)
convertidos em pastagem. O município de Casa Nova (BA) com 964698 ha tem 131383 ha (14%) de
seu território convertidos em pastagem. O município de Cícero Dantas (BA) com 88495 ha tem 25483
ha (29%) de seu território convertidos em pastagem . O município de Jeremoabo (BA) com 465641 ha
tem 59893 ha (13%) de seu território convertidos em pastagem. O município de Paulo Afonso (BA)
com 157971 ha tem 35179 ha (23%) de seu território convertidos em pastagem. O município de
Ribeira do Pombal (BA) com 76221 ha tem 45963 ha (60%) de seu território convertidos em
pastagem. O município de Sebastião Laranjeiras (BA) com 198445 ha tem 108545 ha (55%) de seu
território convertidos em pastagem. O município de Tucano (BA) com 279914 ha tem 134774 ha
(48%) de seu território convertidos em pastagem. O município de Várzea da Roça (BA) com 51392 ha
tem 45969 ha (90%) de seu território convertidos em pastagem. O município de Mairi (BA) com 95259
ha tem 81293 ha (85%) de seu território convertidos em pastagem. O município de Mataracá (PB)
com 18418 ha tem 3100 ha (17%) de seu território convertidos em pastagem. O município de
Matureia (PB) com 8369 ha tem 2402 ha (29%) de seu território convertidos em pastagem. O
município de Piracuruca (PI) com 238040 ha tem 30203 ha (13%) de seu território convertidos em
pastagem. O município de Lagoa Salgada (RN) com 7913 ha tem 1863 ha (24%) de seu território
convertidos em pastagem. O município de Macaíba (RN) com 51077 ha tem 7383 ha (15%) de seu
território convertidos em pastagem (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOS MONTES ALTOS; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA BRANCA
/ RASO DA CATARINA; ESTAÇÃO ECOLÓGICA RASO DA CATARINA; PARQUE ESTADUAL PICO DO JABRE;
PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA CIDADE DO NATAL DOM NIVALDO MONTE; AREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DE JENIPABU; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DE BATURITÉ; ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA IBIAPABA; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO PACOTI;
PARQUE ESTADUAL DO COCÓ; ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO PÉCEM.

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

FABACEAE

Copaifera glycycarpa Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:20-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  35  m,  endêmica  do  Brasil  (Costa,  2018).  Popularmente  conhecida  por
copaíba,  copaíba-cuiarana,  copaíba-juta,  entre  outros,  foi  coletada  em Floresta  de  Terra  Firme
associada a Amazônia nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia. Apresenta distribuição ampla,
EOO=271081  km²,  relativa  frequência  em  herbários  e  presença  confirmada  dentro  dos  limites  de
Unidades de Conservação de proteção integral. A espécie é amplamente utilizada nas indústrias
farmacêutica e cosmética (Arruda et al., 2019; Trindade et al., 2018) e sua madeira é utilizada na
construção civil, marcenaria e carpintaria (Carrero et al., 2014), o que tem afetado estoques naturais
em algumas regiões onde a exploração madeireira ilegal predomina. Apesar disto, C. glycycarpa
possui  elevada  EOO 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  madeireira)  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: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 5: 128. 1930. Popularmente conhecida por copaíba,
copaíba-cuiarana, copaíba-jutaí, copaíba-peluda, copaibarana na região norte e por copaíba-preta na
região centro-oeste (Costa, 2018). Foi incluída na categoria "Menos preocupante" (LC) na avaliação de
Canteiro (2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: O óleo-resina extraído de espécies do gênero Copaifera tem sido utilizado na medicina
popular na região Neotropical e sua eficácia é corroborada por vários estudos (Arruda et al., 2019;
Santos et al., 2008; Trindade et al., 2018). É também amplamente utilizado nas indústrias
farmacêutica e cosmética (Arruda et al., 2019; Trindade et al., 2018). A espécie apresenta valor
econômico devido a presença de óleos de uso medicinal, farmacêutico e cosmético e cosmético
(Carrero et al., 2014; De Souza et al., 2010), e sua madeira é utilizada na construção civil, marcenaria
e carpintaria (Carrero et al., 2014).

Reference:
Carrero, G.C., Pereira, R.S., Jacaúna, M.A., Lima-Junior, M.J. V., 2014. Árvores do Sul do Amazonas:
guia de espécies de interesse econômico e ecológico. IDESAM, Manaus, 116 p.
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De Souza, P.A., Rangel, L.P., Oigman, S.S., Elias, M.M., Ferreira-Pereira, A., De Lucas, N.C., Leitão,
G.G., 2010. Isolation of two bioactive diterpenic acids from Copaifera glycycarpa oleoresin by high-
speed counter-current chromatography. Phytochem. Anal. 21, 539–543.

Arruda, C., Mejía, J.A.A., Ribeiro, V.P., Borges, C.H.G., Martins, C.H.G., Veneziani, R.C.S., Ambrósio,
S.R., Bastos, J.K., 2019. Occurrence, chemical composition, biological activities and analytical
methods on Copaifera genus—A review. Biomed. Pharmacother. 109, 1–20.

Santos, A.O. dos, Ueda-Nakamura1, T., Dias-Filho, B.P., Veiga-Junior, V.F., Pinto, A.C., Nakamura, C.V.,
2008. Antimicrobial activity of Brazilian copaiba oils obtained from different species of the Copaifera
genus. Mem Inst Oswaldo Cruz 103, 277–281.

Trindade, R., Silva, J.K., Setzer, W.N., 2018. Copaifera of the Neotropics: a review of the
phytochemistry and pharmacology. Int. J. Mol. Sci. 19, 1511.

População:
Não existem dados populacionais.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Costa, 2018), com ocorrência no estado: AMAZONAS, município
de Apuí (Zartman 5645), Humaitá (Amoêdo 61), Manaus (Coêlho 186048), Novo Aripuanã (Mota 327);
PARÁ, município de Jacareacanga (Amaral 3461); RONDÔNIA, município de Candeias do Jamari
(Ferreira 7545), Jamari (Sérgio 321), Ji-Paraná (Bigio 1777), Machadinho d'Oeste (Boris 1497), Porto
Velho (Martins-da-Silva 191), Pimenta Bueno (Rosa 810).
AOO: 56km²
EOO: 271081.21km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
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Luminosidade: esciophytic
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 25-35 m de altura (Martins-da-Silva et al., 2008), ocorrendo em floresta de terra
firme na Amazônia (Costa, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1 Ecosystem/community stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Visto que a espécie ocorre em Manaus, 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
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
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habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.

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

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

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

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

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

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
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andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil 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 Floresta Nacional do Jamari (Sérgio 289), Reserva Biológica do Jaru (Bigio
1777).

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

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

FABACEAE

Copaifera lucens Dwyer

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  (Costa,  2018).  Popularmente  conhecida  por
copaíba-vermelha, foi coletada em Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) e Restinga associadas a Mata
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Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta
distribuição  ampla,  EOO=320916  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 senão
potencial farmacêutico e cosmético (Fontana et al. 2018). Assim, C. lucens 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: Brittonia 7(3): 160–161. 1951. Nome popular: Copaíba vermelha (Folli 6555). De
acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.:
Sim. óleo, paisagismo; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Reserva Ecológica de
Jacarepiá/RJ; Reserva Natural Vale/ES; Estação Ecológica Pau Brasil da CEPLAC/BA; 3 - apresenta
registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não.
Ocorre apenas na Mata Atlântica, mas nos estados de BA, MG, ES, RJ e SP; 5 - possui amplitude de
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habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Sim. ; 7 - apresenta dados quantitativos
sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.:
Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Perda de habitat, uma vez
que esta é uma espécie de floresta.; (Jorge Antonio Silva Costa, com. pess. 17/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Óleo de Copaifera lucens é usado com fins farmacêuticos e cosméticos (Fontana et al.
2018).

Reference:
Fontana, C., Pérez-de-Lis, G., Santini-Junior, L., Botosso, P.C., Nabais, C., Tomazello-Filho, M., Lousada,
J.L.P.C., 2018. Wood anatomy and growth ring boundaries of Copaifera lucens (Fabaceae).

População:
Frequência: Ocasional (Costa, J.A.S. ,com. pess., 2018).

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Costa, 2018), foi registrada nos estados Bahia (Thomas 8009),
Espírito Santo (Folli 3562), Minas Gerais (Silva 33), Rio de Janeiro (Lima 912), São Paulo (Jardim 4965).
AOO: 176km²
EOO: 320916km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
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Resume: Árvore de 25 m de altura que ocorre na Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila (= Floresta
Pluvial) e na Restinga (Costa, 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: 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
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se tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando
dominantes (Rolim e
Chiarello, 2004). Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada,
onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).

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

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

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

FABACEAE

Copaifera majorina Dwyer

Risco de extinção: VUB1ab(i,ii,iii,v)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:22-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  20  m,  endêmica  do  Brasil  (Costa,  2018).  Popularmente  conhecida  por
copaíba,  foi  coletada  exclusivamente  em  Floresta  Ombrófila  Densa  associada  a  Mata  Atlântica  no
estado  da  Bahia.  Apresenta  distribuição  restrita,  EOO=20467  km²,  especificidade  de  habitats  e
ocorrência  em  fitofisionomia  florestal  severamente  fragmentada.  Estima-se  que  restem  atualmente
cerca de 15% da vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al.,
2009).  Sabe-se  que  grande  parte  dos  ecossistemas  florestais  da  Bahia  encontram-se  fragmentadas
como resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente,  restando 12% de
remanescentes  florestais  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Desmatamento,  corte  madeireiro  e
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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. majorina na natureza (Otroski, 2018; Martini et al.,  2007; Sambuichi,
2003). Possui registros dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral, e apesar
de ser utilizada na medicina popular e também pelas indústrias farmacêutica e cosmética (Arruda et
al., 2019; Santos et al., 2008; Trindade et al., 2018), essas atividades não comprometem diretamente
a  persistência  de  indivíduos  na  natureza.  Diante  do  exposto,  portanto,  considera-se  a  espécie
Vulnerável  (VU).  Infere-  se declínio  contínuo em EOO, AOO, extensão e qualidade 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) urgentes a fim de se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 7: 162. 1951.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: O óleo-resina extraído de espécies do gênero Copaifera tem sido utilizado na medicina
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popular na região Neotropical e sua eficácia é corroborada por vários estudos (Arruda et al., 2019;
Santos et al., 2008; Trindade et al., 2018). É também amplamente utilizado nas indústrias
farmacêutica e cosmética (Arruda et al., 2019; Trindade et al., 2018).

Reference:
Arruda, C., Mejía, J.A.A., Ribeiro, V.P., Borges, C.H.G., Martins, C.H.G., Veneziani, R.C.S., Ambrósio,
S.R., Bastos, J.K., 2019. Occurrence, chemical composition, biological activities and analytical
methods on Copaifera genus—A review. Biomed. Pharmacother. 109, 1–20.

Santos, A.O. dos, Ueda-Nakamura1, T., Dias-Filho, B.P., Veiga-Junior, V.F., Pinto, A.C., Nakamura, C.V.,
2008. Antimicrobial activity of Brazilian copaiba oils obtained from different species of the Copaifera
genus. Mem Inst Oswaldo Cruz 103, 277–281.

Trindade, R., Silva, J.K., Setzer, W.N., 2018. Copaifera of the Neotropics: a review of the
phytochemistry and pharmacology. Int. J. Mol. Sci. 19, 1511.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Costa, 2018), com ocorrência no estado: BAHIA, município de
Entre Rios (Guedes 7685), Gongogi (Curran 27), Ilhéus (Mattos-Silva 3276), Ituberá/Grapiúna (Guedes
12077), Santa Cruz Cabrália (Santos 289), Una (Mori 13968), Uruçuca (Thomas 7642).
AOO: 32km²
EOO: 20467.98km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
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Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Resume: Árvores de 6-20 m de altura (Costa, 2007), ocorrendo em floresta ombrófila na Mata
Atlântica (Costa, 2007, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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
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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).

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
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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). Municípios
como Entre Rios, Gongogi, Ilhéus e Uruçuca (BA) apresentam cerca de 10,8%, 1,9%, 19,9% 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 espécies for registrada na Reserva Biológica de Una (Mori 13968).

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

Cynometra duckei Dwyer

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ciliar e/ou de Galeria, Floresta de Igapó e Floresta de Terra Firme associadas a
Amazônia nos estados do Amazonas e Pará, municípios de Barcelos e Oriximiná, respectivamente.
Apresenta  distribuição  relativamente  ampla,  EOO=48192  km²  e  ocorrência  confirmada  em Unidade
de Conservação de proteção integral e em áreas onde ainda predominam na paisagem ecossistemas
florestais  amazônicos  em  estado  prístino  de  conservação.  Apesar  da  aparente  pouca
representatividade  em  herbários,  frequente  para  espécies  da  região  amazônica  onde  esforços
amostrais ainda são insuficientes (BFG, 2015), não existem dados sobre tendências populacionais que
atestem para potenciais  reduções no número de indivíduos,  além de não serem descritos usos
potenciais  ou  efetivos  que  comprometam  sua  perpetuação  na  natureza.  Assim,  a  espécie  foi
considerada  como  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza
no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Ann. Missouri Bot. Gard. 45: 336. 1958.

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 Barcelos (Ducke 7165b); PARÁ, município de Oriximiná (Faria 2164).
AOO: 24km²
EOO: 48192.6km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores com 10 m de altura (Faria 2296), ocorrendo em florestas ciliar ou de galeria, de
igapó e de terra firme na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

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

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

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

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

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

122



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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica do Rio Trombetas (Faria 2054)

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Cynometra stenopetala Dwyer

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:03-12-2018
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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  (Floresta  Pluvial)  associadas  a  Amazônia  nos
estados do Amazonas e Pará. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=724465 km², ocorrência
confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral  e  em  áreas  onde
ainda  predominam  na  paisagem  ecossistemas  florestais  amazônicos  em  estado  prístino  de
conservação. Apesar da aparente pouca representatividade em herbários, frequente observado para
espécies  da  região  amazônica  onde  esforços  amostrais  ainda  são  insuficientes  (BFG,  2015),  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).

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Ann. Missouri Bot. Gard. 45: 331. 1958.

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

População:
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Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Borba (Zarucchi 2906), Humaitá (Krukoff 6631), São Paulo de
Olivença (Krukoff 8418), Tonantins (Lima 2733); PARÁ, município de Melgaço (Silva 2424); RONDÔNIA,
município de Porto Velho (Pereira-Silva 16224).
AOO: 28km²
EOO: 726465.67km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores com 18-30 m de altura (Dwyer, 1958), ocorrendo em florestas ombrófila e de igapó
na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

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

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

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
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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 no Parque Nacional do Juruena (Krukoff 6631), na Floresta Nacional de
Caxiuanã (Silva 2424).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Dahlstedtia bahiana (A.M.G. Azevedo) M.J. Silva & A.M.G.
Azevedo

Risco de extinção: ENB1ab(i,ii,iii)

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

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ciliar e/ou de Galeria e Floresta Estacional Semidecidual associadas a Mata
Atlântica no estado da Bahia. Apresenta distribuição muito restrita, EOO=323 km², três situações de
ameaça  e  ocorrência  em  fitofisionomias  florestais  severamente  fragmentadas.  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,  além do crescimento urbano e especulação imobiliária,
constituem os principais vetores de stress a persistência de D. bahiana na natureza (Otroski, 2018;
Sambuichi, 2003). Adcionalmente, os municípios em que foi registrada converteram mais de 50% de
seus  territórios  em  pastagens  (Lapig,  2018)  e  não  contam  com  efetiva  proteção  legal  dos
remanescentes de vegetação. Assim, foi considerda Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio
contínuo  em EOO,  AOO e  extensão  e  qualidade  de  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa
(distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a fim de
garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Taxon 61(1): 104. 2012.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, município de Governador Mangabeira (Padre s.n.; ALCB030272), Anguera (Cardoso
1976), Cachoeira (Grupo Pedra do Cavalo 878), Cabaceiras do Paraguaçu (Grupo Pedra do Cavalo
1075),
AOO: 16km²
EOO: 324km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores de 20 m de altura (Cardoso 1976), 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: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
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2001).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: O município de Anguera com 17704 ha tem 66% de seu território (11616 ha) transformados
em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
occurrence
locality
habitat
Detalhes: A espécie foi coletada proximo a Barragem de Bananeiras, no município de Governador
Mangabeira (Torrend s.n. ALCB030272).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Dahlstedtia castaneifolia (MJ.Silva & AMG.Azevedo) MJ.Silva
& AMG.Azevedo
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Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Patricia da Rosa
Data:20-11-2018

Justificativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Caatinga (sensu stricto) no estado da Bahia. É conhecida por somente quatro coletas
desde sua descrição formal, e pouco se avançou em relação ao seu estado de conhecimento desde
então (Silva e Tozzi, 2008). Apesar de ameaças severas incidirem sobre áreas naturais nos municípios
em que a espécie foi documentada (Lapig, 2018), não se conhecem dados populacionais ou usos
potenciais que afetem sua perpetuação na natureza. fronteira. 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: Brittonia, 60(4): 319, 2008 como Lonchocarpus castaneifolius.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Boquira (Hatschbach 67608), Coribe (Queiroz 12677), Ibotirama
(Hatschbach 44148), Licínio de Almeida (Melo 7481).
AOO: 16km²
EOO: 21802km²

Ecologia:
Hábito:
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Biomas: Caatinga
Resume: Árvore ca. 6 m altura. Cresce nas encostas das montanhas na vegetação da caatinga em
solos argilosos (Silva & Tozzi 2008)

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A pecuária é uma das principais fontes de renda e subsistência para os habitantes da
Caatinga (Antongiovanni et al., 2018). Em geral, bovinos, caprinos e ovinos são criados em regime de
liberdade, tendo acesso à vegetação nativa como base de sua dieta (Marinho et al. 2016). Na
Caatinga e em outras regiões semiáridas, o pastejo tem sido associado à compactação do solo,
redução na sobrevivência de plântulas e mudas, consumo de biomassa de dossel, alteração da
riqueza e composição das plantas (Marinho et al. 2016). Além disso, a sinergia entre o efeito do gado
pastando em remanescentes semiáridos e a invasão de espécies exóticas tem sido relatada (Hobbs,
2001). A pecuária é um distúrbio crônico na Caatinga que tem efeitos negativos sobre a diversidade
de plantas (Ribeiro et al., 2015).
O município de Licínio de Almeida com 85662 ha tem 30% de seu território (25094 ha) ocupados por
pastagem (Lapig, 2018)

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 Boquira com 142622 ha tem 7% de seu territótio (1020 ha) transformados
em agricultura, com os principais cultivos em algodão, cana de açúcar e milho (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.2 Resource & habitat protection
Situação: needed
Não há comentário de que a espécie ocorra em área de conservação.

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Dahlstedtia dehiscens M.J Silva & A.M.G. Azevedo

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:20-11-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Semidecidual associada ao Pantanal no estado do Mato Grosso do
Sul, município de Corumbá (Silva e Tozzi, 2012). É conhecida por somente quatro coletas desde sua
descrição formal, e pouco se avançou em relação ao seu estado de conhecimento desde então.
Apesar de ameaças severas incidirem sobre áreas naturais no único município em que a espécie foi
documentada (Lapig,  2018;  Silva  et  al.,  2001),  não  se  conhecem dados  populacionais  ou  usos
potenciais que afetem sua perpetuação na natureza. Sua ocorrência em município limítrofe à Bolívia
pode implicar em alteração sobre seu grau de endemismo ao território brasileiro conforme pesquisas
específicas forem desenvolvidas em ambos os lados da fronteira. 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: Brittonia 64(3): 271. 2012. O epíteto específico desta espécie se refere ao
fruto deiscente uma característica não usual no gênero (Silva e Tozzi, 2012).

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
estedo do MATO GROSSO DO SUL, municípios de Corumbá (Pott 3256), Ladário (Silva 336).
AOO: 12km²
EOO: 125km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Pantanal
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Decidual
Resume: Árvore com até 15 m de altura (Silva e Tozzi, 2012), que habita o Pantanal, na Floresta
Estacional Decidual (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Aug to Nov
fruiting Oct to Nov
Resume: Foi coletada em flor nos meses de agosto (Pott 3256) e novembro (Ratter 5945); e com
frutos em outubro (Silva 336) e novembro (Silva 537).

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). O município de Corumbá com 6493547 ha tem
13% de seu território (821057 ha) convertidos em pastagem Lapig, 2018). O município de Ladário
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com 34076 ha tem 31% de seu território (10533 ha) convertidos em pastagem Lapig, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Dahlstedtia floribunda (Vogel) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

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  20 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por imbó-graúdo, timbó-do-gráudo, timbó, feijão-crú, embira-de-sapo-preto,
entre  outros,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  e  Floresta  Ciliar  e/ou  de  Galeria
associada a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa
Catarina e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=337679 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, D. floribunda 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: Taxon 61(1): 105. 2012. Nomes populares: Timbó-graúdo, Timbó-do-gráudo,
Timbó, Feijão-crú, Embira-de-sapo-preto, Imbira-de-sapo, Rabo-de-macaco, Sacambú (Silva 2010). 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 Estadual de Águas da Prata, ; 3 -
apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.:
Não. ocorre apenas no bioma da mata atlântica (floresta estacional, mata de galeria, floresta
ombrófila mista...).; 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.: ; (Rodrigo Camargo, com. pess. 15/11/2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do ESPÍRITO SANTO (Pereira 9864), MINAS GERAIS (Neves e Bittencourt 2084), PARANÁ
(Carmo e Silva s,n,), RIO DE JANEIRO (Pereira 9884), SANTA CATARINA (Fossati s.n.) e SÃO PAULO
(Reis et al. 57). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre nos estados de Minas Gerais e
Espírito Santo.
AOO: 248km²
EOO: 337679km²

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 Ombrófila Mista
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore de 20 metros de altura (Silva 2010), que ocorre nem 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:
present
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Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Criado em 1985, o monitoramento feito pelo Atlas
permite nesta edição quantificar o desmatamento acumulado em alguns Estados nos últimos 30 anos.
O Paraná lidera este ranking, com 456.514 hectares desmatados, seguido por Minas Gerais (383.637
ha) e Santa Catarina (283.168 ha). O total consolidado de desmatamento identificado pelo Atlas
desde a sua criação, que não incluiu alguns Estados em determinados períodos, chega a 1.887.596
hectares. No Brasil, a área original de Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária) ,era de
aproximadamente 200.000 a 250.000 km², ocorrendo com maior intensidade nos Estados do Paraná
(40%), Santa Catarina (31%), Rio Grande do Sul (25%), com manchas esparsas no sul de São Paulo
(3%), internando-se até o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%). Esta formação vegetacional,
típica da Região Sul do Brasil, abriga componentes arbóreos de elevado valor comercial,como a
Araucaria angustifolia (pinheiro) e Ocotea porosa (imbuia), por isso esta floresta foi alvo de intenso
processo de exploração predatório. Atualmente os remanescentes florestais não perfazem mais do
que 1% da área original, e suas espécies arbóreas estão relacionadas na lista oficial de espécies da
flora brasileira ameaçadas de extinção. A Floresta Ombrófila Mista teve significativa importância no
histórico de ocupação da Região Sul, não somente pela extensão territorial que ocupava, mas
principalmente pelo valor econômico que representou durante quase um século. No entanto, a
intensidade da exploração madeireira, desmatamentos e queimadas, substituição da vegetação por
pastagens, agricultura, reflorestamentos homogêneos com espécies exóticas e a ampliação das zonas
urbanas no sul do Brasil, iniciados nos primeiros anos do século XX, provocaram uma dramática
redução da área das florestas originais na região (Medeiros et al., 2005).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL MURICY (US), PARQUE MUNICIPAL ARTHUR THOMAS
(PI), RESERVA ESTADUAL DE ÁGUAS DA PRATA (US), PARQUE ESTADUAL DO JARAGUÁ (PI), PARQUE
ESTADUAL JACUPIRANGA (PI), PARQUE NATURAL MUNICIPAL CORREDORES DA BIODIVERSIDADE (PI),
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE MARÍLIA (PI).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE
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Dahlstedtia pentaphylla (Taub.) Burkart

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ciliar e/ou de Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) e Restinga associadas
a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro,
São Paulo e Santa Catarina. Apresenta distribuição ampla, EOO=2495080 km², diversos registros
depositados  em  coleções  biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente  (2017),  e
ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas com extensões
significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie  ocorre  em
múltiplas  fitofisionomias  de  forma  ocasional  na  maior  parte  das  localidades  em  que  foi  registrada.
Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número
de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam
sua existência na natureza. Assim, D. pentaphylla foi considerada como Menor Preocupação (LC),
demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e  números  populacionais)  a  fim  de  se
ampliar  o  conhecimento  disponível  e  garantir  sua  perpetuação  na  natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Darwiniana 11: 269. 1957. 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 da Boa Vista (São José dos Campos), Parque Estadual da Ilha do Cardoso,
Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Apiaí), Estação Ecológica da Juréia. 3 - apresenta registros
recentes, entre 2010-2018. R: Sim. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R: Não. só ocorre no
bioma da mata atlântica (floresta ombrófila densa e vegetações associadas como restinga ou em
matas 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. (Rodrigo Camargo, com. pess. 15/11/2018).

População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada ocasional (Rodrigo Camargo,
com. pess. 15/11/2018). Não apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional (Rodrigo
Camargo, com. pess. 15/11/2018).

Distribuição:
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção (2018), com ocorrência nos
estados: Bahia (Guedes s.n.; HUEF19011), Mato Grosso (Ratter R879), Minas Gerais (Sakuragui 613),
Paraíba (Moraes 840), Paraná (Silva ET AL. 3585), Rio de Janeiro (Martinelli et al. 10584), São Paulo
(Silva 503), Santa Catarina (Flores 353). Segundo a Flora do Brasil 2020 (2018), a espécie não ocorre
na Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro.

AOO: 1020km²
EOO: 2495080km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Floresta Ombrófila Densa Submontana
Vegetação de Restinga
Floresta Secundária
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores de 15 m de altura (Padgurschi et al. 635), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Segundo especialista botânico, a espécie só ocorre em
Floresta Ombrófila Densa e vegetações associadas como Restinga ou em matas de galeria) (Rodrigo
Camargo, com. pess. 15/11/2018).

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 na Reserva Florestal da Boa Vista (São José dos Campos), Parque Estadual da
Ilha do Cardoso, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Apiaí), Estação Ecológica da Juréia.

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:

FABACEAE

Dalbergia cearensis Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão
Data:22-11-2018
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Justificativa:  Árvore de até  10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por pau-violeta ou violeta, entre outros, foi coletada em Caatinga (stricto
sensu), Carrasco, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual e Savana Arborizada
associadas  a  Caatinga  e  a  Mata  Atlântica  nos  estados  da  Bahia,  Ceará,  Maranhão,  Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Minas Gerais (de Carvalho, 1997). Apresenta distribuição
muito  ampla,  ocorrência  em  múltiplas  fitofisionomias  florestais  e  presença  confirmada  dentro  dos
limites de Unidades de Conservação de proteção integral. A madeira, muito ornamental e altamente
valorizada para uso em marcenaria, também é utilizada para a fabricação de móveis de luxo. A
espécie foi e ainda é colhida na natureza e exportada em quantidades (Tropical Plants Database,
2018), o que a levou a ser incluída no apêndice II da CITES (IBAMA, 2016) e potencialmente resultou
em extinção local no Ceará (Gariglio et al., 2010). Mesmo diante desse cenário de aparente declínio
populacional  pela  exploração  históricas  de  espécies  neste  gênero  na  Caatinga,  a  espécie  foi
considerada  como  de  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento,  pela  sua  distribuição  ampla,
amplitude de habitat, alta representatividade em herbários, presença em Unidade de Conservação e
regulamentação  específica  recente  normatizando  seu  uso  e  exportação.  Recomenda-se  ações  de
pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais, impacto da exploração historicamente
nos  estoques  atuais)  urgentes  a  fim  de  evitar  sua  inclusão  em  categoria  de  ameaça  restritiva  no
futuro  próximo.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 4: 73. 1925. Popularmente conhecida por pau-
violeta ou violeta no Ceará (citação ou voucher), Brazilian kingwood, jacarand-violeta, miolo-de-negro
(de Carvalho, 1997)

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira é muito ornamental e altamente valorizada para uso em marcenaria (Tropical
Plants Database, 2018). A árvore é altamente recomendada como ornamental (Tropical Plants
Database, 2018).

Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern tropical.theferns.info.
tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Vataireopsis+araroba. (acesso em 17 de novembro 2018).

População:
A espécie apresenta distribuição espacial agregada na RPPN Não me deixes (município de Quixada -
Ceará), onde em 4 ha foram amostrados 80 indivíduos adultos (20 indivíduos/ha) (Nogueira et al.,
2014). A espécie foi registrada com 45 indivíduos com diâmetro maior ou igual a 9 cm, em estudo
fitossociologico publicado em 2011, em uma área 1 ha de floresta Estacional da Reserva Natural
Serra das Almas, Crateús, Ceará (Lima et al., 2011).
Foram amostrados 10 indivíduos da espécie
O Inventário Florestal de Minas Gerais realizado em 2003-2005, amostrou apenas 10 indivíduos de D.
cearensis, exclusivamente na fitofisionomia de Cerrado Sensu Stricto com CAP ≥ 15,7 cm, em uma
área amostrada de 140,285ha (Mello et al., 2008).

Reference:
Nogueira, F.C.B., Medeiros Filho, S., Baldoni, R.N., e Silva, T.A.S., 2014. Is the Seed Dispersal Related
to Spatial Pattern of Individuals in Populations? The Case of Dalbergia cearensis. Am. J. Plant Sci. 5,
2997–3004.

Lima, J.R., Sampaio, E.V. de S.B., Rodal, M.J.N., Araújo, F.S., 2011. Physiognomy and structure of a
seasonal deciduous forest Jacira Rabelo Lima 2 , Everardo Maria Jesus Nogueira Rodal e Francisca
Soares Araújo Abstract The Brazilian semiarid region is dominated by caatinga . However , other
vegetation formations occur , i. Rodriguesia 62, 1–11.

Mello, J., Scolforo, J., Carvalho, L., 2008. Composição florística dos fragmentos inventariados, in:
Inventário Florestal de Minas Gerais: Floresta Estacional Decidual - Florística, Estrutura, Diversidade,
Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Manejo
Florestal. Editora UFLA. Lavras, p. 266.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA; CEARÁ; MARANHÃO; PARAÍBA; PERNAMBUNCO; PIAUÍ; RIO GRANDE DO NORTE;
MINAS GERAIS.
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Caatinga
Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Decidual Aluvial
Floresta Estacional Semidecidual
Savana Arborizada
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Carrasco
Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores de 5-10 m de altura (Lorenzi, 2009), ocorrendo nos domínios da Caatinga e Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).Ocorre em vegetação de Caatinga (stricto
sensu), Carrasco, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual (Flora do Brasil 2020
em construção, 2018)

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Tradicionalmente, a região Nordeste destacava-se pela produção de cana-de-açúcar

150



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
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 Biological resource use
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A extração de madeira para carvão, construção civil e uso doméstico tem sido uma ameaça
generalizada à Caatinga por muitos séculos. O uso industrial das árvores da Caatinga para a produção
de carvão, que é parcialmente feito de forma ilegal e descontrolada, contribui fortemente para
modificar a densidade e a estrutura da vegetação remanescente (Gariglio et al., 2010). O uso de
madeira e carvão para uso doméstico (por exemplo, forno a lenha) também não é desprezível,
correspondendo a 30% do que é extraído anualmente (Gariglio et al., 2010).

Ameaça: 5.2.1 Intentional use (species being assessed is the target)
Incidência: 2.1 Species mortality
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Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: A espécie utilizada para a fabricação de móveis de luxo, foi e ainda é colhida na natureza e
exportada em quantiddes (Tropical Plants Database, 2018).
Historicamente, árvores grandes e maduras da Caatinga eram altamente valiosas ao ponto de serem
suprimidas a virtualmente desaparecerem da paisagem (Gariglio et al., 2010).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Uma população foi estudada na RPPN Não Me Deixes (Nogueira et al., 2014)

Ação: 5.1.1 International level
Situação: on going
Na última Conferência das Partes da Cites (Convenção Internacional sobre Comércio de Espécies
Ameaçadas de Fauna e Flora), realizada em outubro de 2016, na África do Sul, foi aprovada proposta
para inclusão do gênero Dalbergia spp. no apêndice II da CITIES (IBAMA, 2016). Todos os produtos de
madeira do gênero Dalbergia que entrarem ou saírem do país deverão estar acompanhados de
licenças Cites, exceto folhas, flores, pólen, frutos e sementes. O documento também não é necessário
em casos de exportação com fins não comerciais que tenham um peso total máximo de 10 kg por
envio (IBAMA, 2016)

Usos:
Uso: 11. Other household goods
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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FABACEAE

Dalbergia ernest-ulei Hoehne

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

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

Justificativa: Árvore de até 13 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  associada  a  Mata  Atlântica  no  estado  de  Santa  Catarina,
municípios de Brusque, Governador Celso Ramos e São João Batista, além de ocorrência possível em
outras áreas da Serra do Mar (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018; Camargo, 2005). Apresenta
distribuição muito restrita, EOO=181 km², AOO=16 km², três situações de ameaça e não possui
subpopulações legalmente protegidas em Unidades de Conservação, também sendo considerda rara
(Camargo, 2005). Desde sua descrição formal em 1938, poucas coletas foram efetuadas, em áreas
onde  o  esforço  amostral  é  considerado  próximo  a  suficiência  (BFG,  2015).  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  catarinenses  encontram-se  reduzidos  e
fragmentados como resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando
somente 28.8% de remanescentes florestais  originais  no estado (SOS Mata Atlântica e INPE,  2018).
Adcionalmente,  os  municípios  em  que  ocorre  sofreram  reduções  florestais  estimadas  entre  42%  e
77% de sua cobertura vegetacional original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Desmatamento pelo
desenvolvimento urbano, mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na
biodiversidade da Mata Atlântica catarinense (Lapig, 2018; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Assim, a
espécie foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e na
qualidade e extensão de seu habitat original. Recomenda-se ações de pesquisa (busca por novas
subpopulações, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) Ação) urgentes a
fim de se garantir a perpetuação da espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Arq. Bot. Est. São Paulo 1 (1): 27. 1938.

População:
Não existem dados sobre a população. Camargo (2005) considerou a espécie rara.

Reference:
Camargo, R., 2005. A tribo Dalbergieae (Leguminosae-Faboideae) no estado de Santa Catarina, Brasil.
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em Botânica, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - UFRGS.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: SANTA CATARINA, município de Brusque (Reitz 4546), Governador Celso Ramos (s.c. 3610),
São João Batista (Camargo 192).
Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie ocorre também nos estados de São Paulo e Paraná.
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Camargo (2005) confirma a ocorrência no Paraná.
AOO: 16km²
EOO: 181km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Embora conhecida de apenas duas coleções, esta árvore parece estar restrita às florestas na
Serra do Mar, no sudeste do Brasil. Ela foi coletada por Ule na Serra de Cubatão, onde as altas
montanhas ao longo da costa causam a precipitação das nuvens saturadas que viajam do oceano
para o interior. Bolsões de floresta úmida ainda deixados nessas montanhas são ricos em espécies, e
há uma alta ocorrência de epífitas. A coleção de Reitz (Reitz 4546) é da mesma área da Serra do Mar
e, embora aparentemente coletada em vegetação perturbada secundária, é mais provavelmente de
um remanescente similar da floresta original (Carvalho, 1977).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Govenador Celso Ramos com 9299 ha tem 21% de seu território (1966 ha)
transformado em pastagem (Lapig, 2018). O município de São João Batista com 20058 ha tem 10,97%
de seu território (2201 ha) transformado em pastagem (Lapig, 2018).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: needed
Não há registro de ocorrência da espécie em unidade de conservação.

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Dalbergia hortensis Heringer, Rizzini & A.Mattos

Risco de extinção: DD

Avaliador: Marta Moraes
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Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Mary Luz Vanegas León
Data:11-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  6  m  de  altura,  popularmente  conhecida  por  Jacarandá  ou  Sebastião-de-
arruda (Carvalho, 1997) é endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Tem um
único registro de ocorrência na natureza, no estado de Goiás, município de Ipameri (Cavalcanti 2032),
coleta realizada no ano de 1996. De acordo com as informações das fichas de coleta dos exemplares
desta espécie, incluindo o tipo, só são conhecidos indivíduos em cultivo (H.C. Lima com. pess.),
portanto é desconhecida sua distribuição natural. Diante de tais informações não é possível realizar a
avaliação de risco de extinção da espécie, sendo considerada assim como Deficiente de Dados (DD).

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Revista Brasil. Biol. 47(4): 634-636. 1987. Popularmente conhecida por jacarandá,
sebastião-de-arruda (Carvalho 1997).

População:
Não existem dados sobre a população.
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Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: GOIÁS, município de Ipameri (Cavalcanti 2032). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não
ocorre no estado de Goiás. De acordo com as informações das fichas de coleta os exemplares desta
espécie, incluindo o tipo, ocorrem somente como indivíduos cultivados (H.C. Lima com. pess.),
portanto é desconhecida sua distribuição natural.
AOO: 4km²
EOO: 0km²

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)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvores até 20 m de altura, ocorrendo nos domínios do Cerrado (Mattos Filho, s.n.).

Ameaças:
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Ipameri com 436897 ha tem 31,2% de seu território (136304 ha)
transformados em pastagens; (Lapig,2018).

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 Ipameri com 436897 ha tem 25,2% (110323 ha) transformados em
produção de algodão, cana-de-açúcar, milho e soja (Lapig,2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Área de Relevante Interesse Ecológico Capetinga/Taquara (US), APA da
Bacia dos Ribeirões do Gama e Cabeça de Veado (US), APA do Planalto Central (US).

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

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

FABACEAE

Deguelia costata (Benth.) A.M.G.Azevedo & R.A.Camargo
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Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Gláucia Crispim
Data:17-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  18  m,  endêmica  do  Brasil  (Camargo  et  al.,  2018).  Popularmente
conhecida por embira-de-carrapato ou pau-carrapato,  foi  coletada em Caatinga (stricto sensu) e
Floresta Estacional Decidual associadas a Mata Atlântica e a Caatinga nos estados do Espírito Santo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=280241 km², diversos registros
depositados  em  coleções  biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente  (2016),  e
ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas com extensões
significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie  ocorre  em
múltiplas  fitofisionomias  e  em distintos  domínios  fitogeográficos,  de  forma rara  na  maior  parte  das
localidades em que foi registrada. Isso pode entretanto se reflexo do esforço de coleta verificado para
suas  áreas  de  ocorrência,  ainda  considerado  insuficiente.  O  táxon  é  utilizado  localmente,  para  fins
como construções rústicas, estacas e postes de vedação, além de produção ocasional de carvão.
Muito  ornamental,  especialmente  quando  em  flor,  a  árvore  pode  ser  usada  em  paisagismo  sendo
adequada para plantio de ruas e avenidas (Tropical Plants Database, 2018). Não existem dados sobre
tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros.
Adcionalmente, a espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a
conservação  da  flora  endêmica  ameaçada  de  extinção  do  estado  do  Rio  de  Janeiro  (Pougy  et  al.,
2018).  Assim, D.  costata 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: Brittonia 66(1): 26. 2013. Popularmente conhecida por embira-de-carrapato ou
pau-carrapato na região Sudeste (Camargo e Tozzi, 2018) e Óleo baio no Espírito Santo (Mansano 54).
De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc).
R: Não. 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R: Sim. CVRD (ES), Sooretama (ES), Itapema (MG). 3
- apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R: Sim. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R:
Sim. Floresta Estacional e Caatinga (poucos registros no segundo bioma, na região de Medina, Vale
do Jequitinhonha). 5 - possui amplitude de habitat. R: Sim. 6 - possui especificidade de habitat. R:
Não. 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R: Não. 8 - em relação a
frequência dos indivíduos na população. R: Rara. 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas
populações. R: Ocorre também em beira de estradas, mas as populações não são muito frequentes e
ocorrem em localidades específicas (Rodrigo Camargo, com. pess. 15/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A árvore é colhida na natureza para uso local de sua madeira (Tropical Plants Database,
2018). Muito ornamental, especialmente quando em flor, a árvore pode ser usada em paisagismo
sendo adequada para plantio de ruas e avenidas (Tropical Plants Database, 2018).
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Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Deguelia+costata. (acesso em 12 de novembro
2018).

População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada rara (Rodrigo Camargo, com.
pess. 15/11/2018). Não apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional (Rodrigo
Camargo, com. pess. 15/11/2018).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados:
Espírito Santo (Ribeiro et al. 261), Minas Gerais (Sampaio 7238), Rio de Janeiro (Bello 40).
AOO: 220km²
EOO: 280241km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual

Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Floresta Estacional Decidual
Resume: Árvores de 18 m de altura ou mais (Silva 145), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica e
Caatinga (Flora do Brasil 2020, 2018). Ocorre na Floresta Estacional e Caatinga ( poucos registros na
região de Medina, Vale do Jequitinhonha) (Rodrigo Camargo, com. pess. 15/11/2018). Ocorre também
em beira de estradas, mas as populações não são muito frequentes e ocorrem em localidades
específicas (Rodrigo Camargo, com. pess. 15/11/2018).
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Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Castelletti et al. (2004) modelaram os efeitos das estradas sobre a vegetação de Caatinga e
adicionaram novos valores às áreas já utilizadas para agricultura e pastagem estimadas pelo IBGE. A
área de Caatinga modificada obtida pelos autores variou de 223.100km² a 379.565km². Esses
números indicam que entre 30,4% e 51,7% da área da Caatinga foi alterada por atividades
antrópicas. A primeira estimativa coloca a Caatinga como o terceiro ecossistema mais degradado do
Brasil, atrás da Mata Atlântica e do Cerrado. A segunda estimativa, entretanto, eleva a Caatinga para
o segundo ecossistema mais degradado do Brasil, passando à frente do Cerrado. Contudo, é possível
que mesmo esses valores ainda estejam subestimados, porque é difícil dimensionar a extensão da
perda dos ecossistemas naturais e da flora e fauna do Nordeste brasileiro nos últimos 500 anos. Os
registros históricos produzem pistas pequenas, mas dramáticas, sobre a destruição em larga escala
que tem devastado a região desde 1500, e mesmo os maiores remanescentes da Caatinga têm,
provavelmente, sido alterados desde os tempos pré-Colombianos (Leal et al., 2005).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva da CVRD (ES), Reserva de Sooretama(ES), Estação Ecológica de
Caratinga (E.B.C.) (MG).

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

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

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

FABACEAE

Deguelia hatschbachii A.M.G.Azevedo

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

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:11-12-2018

Justificativa:  Árvore  com  até  15  metros  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Camargo  e  Tozzi,  2018),
ocorre  na  Mata  Atlântica  nos  estados  do  Espírito  Santo,  Minas  Gerais  e  Rio  de  Janeiro.  Com
EOO=88431 km², AOO=68 km², e oito situações de ameaça, embora presente em Unidades de
Conservação,  a  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 encontram-se
na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund, 2001). A conversão dos
territórios em pastagem, na maioria dos municípios de ocorrência da espécie, é muito alta, podendo
suplantar 50% (Lapig, 2018). Por suas características e parâmetros a espécie está sendo considerada
como Vulnerável (VU). Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO, qualidade do
hábitat, número de subpopulações e de indivíduos adultos.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Revista Brasil. Bot. 17(1): 45 (1994)

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

População:
Não existem dados populacionais. "Muito frequente nas capoeiras das grotas."(Lima 5735)

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Camargo e Tozzi, 2018), com ocorrência nos estados do
ESPÍRITO SANTO, município de Água Doce do Norte (Souza 72), Aracruz (Ribeiro 820); MINAS GERAIS,
Carangola (Leoni 2437), Caratinga (Mendon 133), Descoberto (Castro 130), Fervedouro (Leoni 2493),
Itamarati de Minas (Costa s.n.), Jaboticatubas (Duarte 9608), Manhumirim (Hatschbach 31393), Rio
Casca (Salino 3960), São João Evangelista (Neves 1434), São Pedro do Suaçuí (Tameirão 3180); RIO
DE JANEIRO, município de Rio Claro (Lima 272), Valença (Lima 5735), Volta Redonda (Arbocz 1130),
AOO: 68km²
EOO: 88431km²

165



Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 15 m de altura (Neves 1434), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila, na Floresta Estacional Semidecidual e na Floresta de Galeria (Camargo e Tozzi, 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).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Água doce do Norte (ES) com 47373 ha tem 17344 ha (37%) de seu
território convertidos em pastagem; Aracruz (ES) com 142334 ha tem 28462 ha (20%) de seu
território convertidos em pastagem; Carangola com 35340 ha tem 54% de seu território (19256 ha)
convertidos em pastagem; Caratinga (MG), com cerca de 125877 ha, contém 50% de sua área
convertida em pastagens; Descoberto com 21317 ha tem 64% de seu território (13777 ha)
transformados em pastagem; Fervedouro (MG), com 35768 ha, contém 50% de sua área (17684 ha)
convertida em pastagens; Jaboticatubas apresenta em seu território (111497 ha), 24% (26288 ha)
ocupados por pastagem; Itamarati de Minas (MG) com 9457 ha tem 54% de seu território (5079 ha)
convertidos em pastagem; Valença com 130.481 ha tem 62% de seu território (81009 ha) convertidos
em pastagem (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada nas seguintes UCs: Reserva Biológica da Represa do Grama -MG (Castro 130); Estação
Biológica de Caratinga. - MG (Andrade 734); Parque Nacional da Serra do Cipó - MG (Duarte 9608);
Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (Leoni 2493)

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

Dialium rondoniense M. J. Falcão & Mansano

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

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

Justificativa: Árvore de até 14 m, endêmica do Brasil (Falcão e Mansano, 2018; Falcão Junior et al.,
2016). Foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Amazonas e
Rondônia, particularmente na divisa entre as referidas Unidades Federativas. Apresenta distribuição
restrita, AOO=16 km² e três situações de ameaça. Sabe-se que apesar da diminuição verificada nas
taxas de supressão vegetal no Arco do Desmatamento, reduções florestais significativas permanecem
impactando  os  ecossistemas  florestais  amazônicos  (Moutinho  et  al.,  2016).  Até  a  redescoberta  em
2010, a espécie era conhecida somente por coleções realizadas fora de Unidades de Conservação, em
canteiros  de  obra  de  Usinas  Hidroelétricas  e  em áreas  antropizadas  ou  sobre  intensa  pressão
agropecuária. O indivíduo registrado em localidade marginal a Represa Samuel, em Jamari (RO),
possivelmente desapareceu, pois a área estava para ser inundada no ato de sua coleta, em 1986,
assim como outras localidades de ocorrência conhecida. A presença da rodovia BR-319 (Manaus-Porto
Velho). favoreceu a abertura deste grande bloco de floresta intacta que incluia vastas áreas de terras
públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).
Assim,  considera-se  D.  rondoniense  Em Perigo  (EN)  de  extinção,  pela  sua  distribuição  restrita,
raridade, número de situações de ameaça e declínio contínuo em AOO e qualidade/ extensão de
habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números populacionais) e conservação (Plano
de Ação, criação/ consolidação de áreas protegidas) urgentes a fim de se garantir sua perpetuação no
futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Phytotaxa 283(2): 136. 2016 Dialium rondoniense differs from other
species of neotropical Dialium by the intense pubescence on the leaflets (abaxial surface), petiolules,
petioles, leaf rachis, and even lignified areas, such as branches, which gives these structures a
velvety texture that is perceptible by touch and the bare eye. The other neotropical species of
Dialium have dense trichomes only on the flowers, pedicels and inflorescence rachis. In the
vegetative parts of the other species, only sparse trichomes are found in some individuals, and these
trichomes are not perceptible by touch and the bare eye.

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 (Falcão e Mansano, 2018), com ocorrência nos estados do
AMAZONAS, município de Humaitá (Monteiro 923); RONDÔNIA, municípios de Ariquemes (Cid Ferreira
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5053), Jamari (Thomas 5042), Porto Velho (Silveira 339).
AOO: 16km²
EOO: 16195km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores com até 14 metros de altura, que habita a Amazônia na Floresta de Terra Firme
(Falcão e Mansano, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Apr to Apr
fruiting Jul to Jul
Resume: Foi coletada em flor no mês de abril (Silveira 339) e com frutos em julho (Cid Ferreira 5053).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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Detalhes: Moutinho et al. (2016) demonstram que taxa de desmatamento de aproximadamente 5.000
km²/ ano continua mesmo após a “desaceleração” verificada na Amazônia entre 2004–2012.

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Silva-Junior et al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios
florestais aumenta no início do processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a
necessidade de garantir baixos níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a
degradação de suas florestas pelo fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo
florestal decorrente da última modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência
de degradação florestal pelo fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de
cobertura florestal, contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo
autores prevêem que a degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região,
especialmente à luz do relaxamento da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com
mudanças climáticas em curso. Tudo isso pode afetar os esforços para reduzir as emissões do
desmatamento e da degradação florestal (REDD). Esses autores indicam que ações para prevenir e
gerenciar incêndios florestais são necessárias, principalmente para as propriedades onde existem
passivos florestais que são compensados em outras regiões.

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
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estado do Amazonas, que incluia vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).

FABACEAE

Dicymbe heteroxylon 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 Campinarana associada a Amazônia no estado do Amazonas, município de
São Paulo de Olivença. A espécie é conhecida por somente cinco coletas, sendo quatro efetivadas no
mesmo local em 1986 e uma o material-tipo coletado por A. Ducke em 1940. Desde então, pouco se
avançou em relação ao estado de conhecimento do táxon. A Amazônia permanece representando o
bioma brasileiro com os menores índices de esforço de coleta verificados (BFG, 2015), o que reflete
no pouco conhecimento disponível  para muitas espécies.  Diante da carência de dados geral,  a
espécie foi considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de
informações  disponíveis  não  possibilitou  uma  avaliação  de  risco  de  extinção  robusta.  Assim,
demanda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais)  urgentes que
possibilitem  uma  reavaliação  de  seu  risco  de  extinção  no  futuro  à  luz  de  novas  e  precisas
informações.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Trop. Woods 81: 6. 1945.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de São Paulo de Olivença (Lima 62).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Resume: Árvores grandes (Ducke 1497), ocorrendo em campinarana na Amazônia (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).

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

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

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

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).
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Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
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próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil 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: 3.2 Species recovery
Situação: needed
Faz-se necessário a realização de estudos que busquem novas informações de distribuição, estrutura
populacional e ocorrência da espécie em área de proteção a fim de melhorar os dados sobre a sua
biologia e embasar possíveis ações de conservação.

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Dimorphandra campinarum Ducke

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (Souza  e  Gibau,  2018).  Foi  coletada  em
Campinarana associada a Amazônia nos estados do Amazonas e Pará. Apresenta distribuição muito
ampla, EOO=604574 km², constante frequência em herbários e ocorrência confirmada em áreas onde
ainda  predominam  na  paisagem  extensões  significativas  de  ecossistemas  florestais  em  estado
prístino de conservação.  Adcionalmente,  não existem dados sobre tendências populacionais que
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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: Espécie descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 4: 40. 1925.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Souza e Gibau, 2018), com ocorrência nos estados: AMAZONAS,
municípios de Borba (Zarucchi 2943), Itacoatiara (Prance 5111), Manaus (Prance 3735), Presidente
Figueiredo (Householder 2265), Santa Isabel do Rio Negro (Kubitzki 139); PARÁ, municípios de Faro
(Ducke s.n.), Jacareacanga (Anderson 10690), Oriximiná (Ferreira 9675), Terra Santa Lima (6820).
AOO: 44km²
EOO: 347358.08km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Resume: Árvore de 8 m de altura (Prance 3735), ocorrendo em Campinarana (Souza e Gibau, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: junho (Davidson 10610), agosto (Saddi 906),
setembro (Faria 2455), novembro (Farney 2007), dezembro (Ducke s.n.); e em frutos no mês de:
fevereiro (Anderson 10690), abril (Prance 4781), maio (Faria 5664), junho (Prance 5111), dezembro
(Prance 3735).

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

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).
Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica
projetos de infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à
destruição de habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu
cultivo. A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão da
fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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Detalhes: Incentivos fiscais generosos oferecidos pelo governo brasileiro para fazendas de gado na
Amazônia nos anos 70 e início dos 80 foram motivos importantes para ampliação do desmatamento,
apesar da baixa produtividade das pastagens (Binswanger, 1991). O aumento do desmatamento
entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11%
ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia
com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa. A
indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento anual, esteve
fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais
importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da expansão da indústria pecuária na
Amazônia foi o status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de
km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al., 2006).

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

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

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
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

183



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:

FABACEAE

Dimorphandra caudata Ducke

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore  entre  30-38  m,  endêmica  do  Brasil  Souza  e  Gibau,  2018).  Popularmente
conhecida  por  sucupira,  foi  coletada  em  Floresta  de  Terra  Firme  Floresta  Ombrófila  associada  a
Amazônia nos estados do Amazonas e Pará. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=505457 km² e
ocorrência  em  áreas  onde  ainda  predominam  na  paisagem  ecossistemas  florestais  amazônicos  em
estado  prístino  de  conservação.  Apesar  da  aparente  pouca  representatividade  em  herbários,
frequentemente observado para espécies arbóreas da região amazônica onde esforços amostrais
ainda são insuficientes (BFG, 2015), e potencial uso na produção de químicos (Ramos et al., 2018) e
na marcenaria em geral (Loureiro e Silva, 1981), não existem dados concretos atestando reduções
populacionais.  Assim,  a  espécie  foi  considerada como Menor  Preocupação (LC)  neste momento,
demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) e conservação
(Plano de Manejo) que garantam seu baixo risco de extinção e consequentemente sua perpetuação
na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 4: 41. 1925. Popularmente conhecida por
sucupira no Amazonas (Loureiro e Silva, 1981).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie tem sido estudada quanto à atividade anti-fúngica da proteína extraída da
semente (Ramos et al., 2018). Além disso, possuí possibilidade de uso em caixas, construção de
exteriores e tacos de assoalho (Loureiro e Silva, 1981).

Reference:
Ramos, M. V., Brito, D., Freitas, C.D.T., Gonçalves, J.F.C., Porfirio, C.T.M.N., Lobo, M.D.P., Monteiro-
Moreira, A.C.O., Souza, L.A.C., Fernandes, A. V., 2018. Proteomic identification and purification of seed
proteins from native Amazonian species displaying antifungal activity. Planta 248, 197–209.

Loureiro, A.A., Silva, M.F. da, 1981. Estudo dendrológico e anatômico do lenho de 7 espécies e 3
subespécies de Dimorphandra (Leguminosae-Caesalpinioideae). Acta Amaz. 11, 561–582.

População:
Não existem dados sobre a população.

185



Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Souza e Gibau, 2018), com ocorrência nos estados: AMAZONAS,
municípios de Boa Vista do Ramos (Ducke 20207), Coari (Souza 4410), Itacoatiara (Rodrigues 7229),
Manaus (Silva 2102), Rio Preto da Eva (Monteiro 1342), Santa Isabel do Rio Negro (Roosmalen 1117),
São Gabriel da Cachoeira (Lima 3205); PARÁ, municípios de Itaituba (Ducke 16866), Porto de Moz
(Fróes 32203), São Felix do Xingu (Silva 3739).
AOO: 48km²
EOO: 505457.37km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore que pode atingir 30-35 m de altura (Loureiro e Silva, 1981), ocorrendo nas florestas
de terra firme e ombrófila (Souza e Gibau, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering May to Jul
flowering Nov to Nov
fruiting Mar to Mar
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fruiting Jun to Jun
fruiting Sep to Sep
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: maio (Silva 2102), junho (Ducke 20207), julho
(Rodrigues s.n.), novembro (Lima 3205); e em frutos nos meses de: março (Monteiro 1342), junho
(Rodrigues 8493), setembro (Silva 2147).

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

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

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

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

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010). Além disso, a extração de madeira aumenta a suscetibilidade
da floresta ao fogo (Fearnside, 2005).
Usos:
Uso: 11. Other household goods
Recurso: stalk
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Dimorphandra exaltata Schott

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore  de  até  30  m,  endêmica  do  Brasil  (Souza  e  Gibau,  2018).  Foi  coletada  em
Floresta  Estacional  Semidecidual  e  Floresta  Ombrófila  associadas  a  Mata  Atlântica  nos  estados  da
Bahia,  Espírito  Santo,  Minas  Gerais,  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo.  Apresenta  distribuição  ampla,
EOO=321014  km²,  constante  representatividade  em  herbários  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos
limites de Unidades de Conservação integral. Adcionalmente, não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além de não serem
descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, foi
considerada  como  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza
no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Flora. Neotropica., 44: 1-128., 1986.

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 (Souza e Gibau, 2018), com ocorrência nos estados: BAHIA,
municípios de Jequié (Macedo 1726), Santa Cruz Cabrália (Belém 2856); ESPÍRITO SANTO, municípios
de Linhares (Folli 51); MINAS GERAIS, municípios de Carmo do Cajurú (Fernandes 264), Caratinga
(Lopes s.n.), Contagem (Fernandes 420), Divino (Leoni 5486), Florestal (Fernandes 291), Fortuna de
Minas (Fernandes 206), Juiz de Fora (Gomes 2790), Lagoa da Prata (Fernandes 409), Matozinhos
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(Ordones 1682), Piau (Heringer 2459), Ribeirão das Neves (Fernandes 4396), Sabará (Fernandes 202),
Santa Luzia (Fernandes 198), Serro (Fernandes 270), Viçosa (Ramalho s.n.); RIO DE JANEIRO,
municípios de Nova Iguaçu (Farag 219), Resende (Kuhlmann 30), Rio de Janeiro (Lima 2623), Valença
(Spolidoro 85); SÃO PAULO, municípios de Piracicaba (Kuhlmann 2792), Rio Claro (Pagano 697).
AOO: 124km²
EOO: 321014.87km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com 25-30 m de altura (Leoni 5486), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Souza e Gibau, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Mar
flowering Jun to Jun
flowering Oct to Nov
fruiting Fev to Mar
fruiting May to May

193



fruiting Oct to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Lima 2516), fevereiro (Rosa 80), março
(Gomes 18), junho (Kuhlmann 30), outubro (Lima 5718), novembro (Lage s.n.); e em frutos nos meses
de: fevereiro (Spolidoro 85), março (Gomes 18), maio (Fernandes 270), outubro (Leoni 5486),
novembro (Lage s.n.), dezembro (Kuhlmann 2792).

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

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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). 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
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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
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossitemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontrma-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécies foi registrada na Reserva Natural Vale (Folli 51), na Estação Biológica de Caratinga (Lopes
s.n.).

Usos:
Uso:
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Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Dimorphandra jorgei M.F.Silva

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore  de  até  30  m,  endêmica  do  Brasil  (Souza  e  Gibau,  2018).  Popularmente
conhecida  por  angelim-vermelho,  foi  coletada  em  Floresta  Estacional  Semidecidual  e  Floresta
Ombrófila  associadas  a  Mata  Atlântica  nos  estados  de  Alagoas,  Bahia,  Espírito  Santo,  Sergipe,
Pernambuco  e  Rio  de  Janeiro.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=218550  km²,  constante
representatividade  em  herbários  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de
Conservação  integral.  Adcionalmente,  não  existem  dados  sobre  tendências  populacionais  que
atestem para potenciais  reduções no número de indivíduos,  além de não serem descritos usos
potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, foi considerada como
Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e
números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Acta Amazonica 11(1): 53. 1981. Popularmente conhecida por angelim-
vermelho (BA) e pau-pra-tudo (ES) (Silva, 1981).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Souza e Gibau, 2018), com ocorrência nos estados: ALAGOAS,
município de São Miguel dos Campos (Monteiro 23063); BAHIA, municípios de Caravelas (Souza 293),
Conde (Jost 45), Entre Rios (Jesus 70), Igrapiuna (Nascimento 1012), Ilhéus (Hage 2179), Itaberaba
(Cardoso 834), Mucuri (Lima 6902), Porto Seguro (Duarte 8003), Santa Cruz Cabrália (Eupurino 370),
Una (Jardim 812); ESPÍRITO SANTO, municípios de Águia Branca (Vervolet 2764), Cachoeiro de
Itapemirim (Moreira 11), Conceição da Barra (Ribeiro 737), Linhares (Spada 120); SERGIPE, municípios
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de Itaporanga d'Ajuda (Matos 125). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie ocorre no estado do
PERNAMBUCO e RIO DE JANEIRO.
AOO: 92km²
EOO: 218550.35km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 10-30 m de altura, ocorrendo em matas costeiras e na restinga (Silva, 1981).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Jan
flowering Mar to Mar
flowering May to May
flowering Nov to Dec
fruiting Mar to May
fruiting Jul to Jul
fruiting Sep to Oct
fruiting Dec to Dec
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Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Faria 858), março (Mori 9636), maio
(Jardim 812), novembro (Andrade-Lima 5144), dezembro (Monteiro 23063); e em frutos nos meses de:
março (Carvalho 327), abril (Peixoto 1762), maio (Lima 2961), julho (Lima 6902), setembro (Cardoso
834), outubro (Folli 1716), dezembro (Matos 125).

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

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Nas florestas litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da
produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é
chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque
é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o
dossel é significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello
(2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas
sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
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). A área
relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem, agricultura e solo
descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de regeneração
revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sudeste da Bahia (Landau, 2003). Grande
parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão fragmentadas como resultado da atividade humana
realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e
Prado, 2005). Estima-se que a região tenha 30.000 ha de cobertura florestal (Paciencia e Prado,
2005), 40.000 ha em estágio inicial de regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras culturas,
especialmente cacau, seringa, piaçava e dendê (Alger; Caldas, 1996). Especificamente em Una, 27%
da cobertura florestal é ocupada por pasto, 15% de floresta em estágio inicial de regeneração, 6% de
plantação de cacau e 2 de plantação de seringa (Pardini, 2004). A maioria das propriedades
particulares são fazendas de cacau, o principal produto da agricultura (Paciencia e Prado, 2005).

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

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécies foi registrada na Reserva Natural Vale (Peixoto 1762), RPPN Fazenda Lontra (Jesus 185),
Reserva Biológica de Una (Jardim 812), Estação Ecológica Pau-Brasil (Pennington 296), ARIE Serra do
Orobó (Cardoso 834), Reserva Michelin- Mata da Vila V (Nascimento 1011), RPPN Estação Veracel
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(Carvalho 327), Reserva Biológica do Córrego Grande (Ribeiro 737), Floresta Nacional Pacotuba
(Moreira 11).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Dimorphandra mediocris Ducke

Risco de extinção: DD

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

Justificativa:  Árvore  de  até  23  m,  endêmica  do  Brasil  (Souza  e  Gibau,  2018).  Foi  coletada  em
Floresta de Igapó e Campinarana associadas a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de
Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. É conhecida por somente uma coleta realizada
em 1987, além do material tipo (coletado em 1935). Desde então, não foram obtidos novos dados
sobre o táxon. A Amazônia permanece representando grande lacuna de conhecimento botânico,
particularmente  nas  florestas  situadas  ao  norte  do  Rio  Amazonas.  A  região  norte  do  estado  ainda
possui  extensões  significativas  de  floresta  intacta  ou  pouco  alterada  e  de  difícil  acesso,  ainda
distantes da incidência de vetores de stress severos. Diante do exposto, portanto, a espécie foi
considerada  neste  momento  como  uma  espécie  com  Dados  Insuficientes  (DD)  para  estimativa  de
risco  de  extinção.  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
robusta.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Arq. Inst. Biol. Veg. 4(1): 11. 1938

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Souza e Gibau, 2018), com ocorrência no estado do Amazonas,
municípios de Santa Isabel do Rio Negro (Ducke 35071), São Gabriel da Cachoeira (Lima 3205).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Floresta de Igapó
Resume: Árvore com 23 m de altura e 40 cm. de DAP (Lima 3205), que habita a Floresta Amazônica,
nas Matas de Igapó e Campinaranas (Souza e Gibau, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Oct to Nov
fruiting Oct to Oct
Resume: Foi coletada em flor nos meses de outubro (Ducke 35071) e novembro (Lima 3205); e em
fruto no mês de outubro (Ducke 35071)

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

FABACEAE

Dimorphandra urubuensis Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:03-12-2018

Justificativa:  Árvore  com  10-15  m,  endêmica  do  Brasil  (Souza  e  Gibau,  2018).  Foi  coletada  em
Floresta  de  Igapó  e  Campinarana  associadas  a  Amazônia  no  estado  do  Amazonas.  Apresenta
distribuição ampla, EOO=45932 km² e ocorrência em áreas onde ainda predominam na paisagem
ecossistemas  florestais  amazônicos  em  estado  prístino  de  conservação.  Apesar  da  aparente  pouca
representatividade  em  herbários,  frequentemente  observado  para  espécies  arbóreas  da  região
amazônica  onde esforços  amostrais  ainda  são  insuficientes  (BFG,  2015),  relatos  de  coletores  dão  a
entender que a espécie é abundante nas localidades em que foi documentada. Não existem dados
sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além
de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza.
Assim, a espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações
de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) e conservação (Plano de Manejo) que
garantam seu baixo risco de extinção.

204



Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Bol. Tecn. Inst. Agron. N. no. 2: 10. 1944

População:
Embora não existam dados populacionais da espécie, alguns relatos de coletores dão a entender que
a espécie é abundante na localidade: "Comum por todo o trecho entre as cachoeiras e é a árvore
mais típica da paisagem" (Ducke 814); "árvore abundante "(Rodrigues 318).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Souza e Gibau, 2018), com ocorrência no estado do Amazonas,
municípios de Presidente Figueiredo (Rodrigues 318) e São Gabriel da Cachoeira (Madison 6629).
AOO: 16km²
EOO: 45932km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Campinarana
Resume: Árvore com 10-15 m (Cid Ferreira 8236), até 40 m (Rodrigues 318) de altura, que habita a
Floresta Amazônica, em Mata de Igapó e Campinarana (Souza e Gibau, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Aug to Oct
fruiting Oct to Dec
Resume: Foi coletada em flor nos meses de agosto (Acevedo-Rodriguez 14629), setembro (Cid
Ferreira 8113) e outubro (Madison 6679); e com fruto em outubro (Madison 6629) e dezembro
(Rodrigues 318).

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

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: No município Presidente Figueiredo encontra-se uma importante jazida mineral de
cassiterita localizada na sub-bacia do rio Pitinga. Considerada a maior jazida de cassiterita do mundo
é explorada desde 1981 pela Mineração Taboca, do Grupo Paranapanema, de onde provém a maior
parte da arrecadação de tributos do município. Esta mineração possui uma área de concessão de
122.000 ha, dos quais 5 a 6% são explorados com lavra ou infra-estrutura, em 1995 está área era de
aproximadamente 7.728 ha, não considerando o reservatório da UHE Pitinga (ICMBio, 1997).

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 Presidente Figueiredo a pecuária encontra-se em desenvolvimento, com
perspectivas de aumento futuro, particularmente a criação de bovinos. A área ocupada pela
agropecuária situa-se ao longo das estradas BR-174, AM240, onde estão implantadas diversas
fazendas e com uma predominância de pastagens, e ao longo das vicinais, onde se pratica
predominantemente atividades agrícolas (ICMBio, 1997).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A 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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta
anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então
estimulado não apenas por estradas que aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas
também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de
posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas
por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas
principais estimulam a construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes
da rota principal da rodovia. Um exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319
(Manaus-Porto Velho). Estradas laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do
estado do Amazonas, que incluia vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).
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FABACEAE

Dinizia jueirana-facao G. P. Lewis & G. S. Siqueira

Risco de extinção: CRA2cd;B1b(i,ii,iii,v);C2a(i);D

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez
Data:21-09-2018

Justificativa: Árvore de até 40 m, endêmica do Brasil (Morim, 2018; Lewis et al., 2017). Foi coletada
em Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Mata de Tabuleiro e Mata Ciliar) associada a Mata
Atlântica no estado do Espírito Santo, municípios de Linhares e Sooretama. Apresenta distribuição
muito restrita, EOO=12 km², população pequena e em declínio, e habitat severamente fragmentado.
A Mata Atlântica encontra-se atualmente reduzida a cerca de 15% de sua extensão original (Ribeiro et
al.,  2009).  O  Espírito  Santo  resguarda  somente  12%  de  sua  cobertura  florestal  original  (SOS  Mata
Atlântica e INPE, 2018). Linhares e Sooretama perderem entre 58% e 75% de sua cobertura florestal
original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Além disso, Linhares possui 34% de sua área convertida
em pastagens (Lapig 2018) e extensos cultivos de cana-de-açúcar (Pinheiro et al., 2010; Mendonça et
al., 2000) e eucalipto (Lapig, 2018) dominam a paisagem . A espécie ocorre dentro dos limites de
área protegida particular, onde 12 árvores adultas foram documentadas. A localidade fora da área
protegida possui dez a 12 árvores. Até o momento, a espécie é conhecida por menos de 25 indivíduos
maduros (Lewis et al., 2017). Diante do exposto, portanto, a espécie foi considerada Criticamente em
Perigo  (CR)  de  extinção,  pela  perda  de  habitat  como  consequência  do  desmatamento  para
desenvolvimento urbano, agricultura, pecuária e mineração. Infere-se declínio populacional contínuo
análogo à taxas de perda de vegetação (85-90%), além de provável declínio em EOO, AOO, qualidade
e  extensão  de  habitat  e  no  número  de  indivíduos  maduros.  Adcionalmente,  embora  uma  das
localidades esteja dentro de área protegida, esta é de propriedade da mineradora privada Vale e, se a
empresa assim quiser, a reserva poderá perder sua proteção (Lewis et al., 2017). Recomenda-se
ações  de  pesquisa  (busca  por  novos  indivíduos,  particularmente  dentro  da  REBIO  Sooretama,
números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação e de Manejo) urgentes a fim de
se garantir a perpetuação de D. jueirana-facao na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrida em Kew Bulletin 72(48): 6, figs. 2A–D, 3A–M, 4. 2017. (06 Oct. 2017). Conhecida
popularmente como jueirana-facão, a espécie representa somente a segunda espécie do gênero e a
única representante na Mata Atlântica (Lewis et al., 2017). Dinizia jueirana-facao difere de sua
espécie irmã D. excelsa por ter folíolos em (9 -) 15 - 23 (- 24) pares por pinna (vs 7 - 14 pares), os
folíolos completamente glabrosos (vs puberulentos a glabrescentes na face inferior), seus racemos
individuais 28 - 35 × 3 - 4,5 cm (vs 10 - 18 × 1 - 2 cm), botões elipsóides a obovóides (vs globosos),
flores 8,5 - 10 mm de comprimento (vs 4 - 5 mm de comprimento), suas brácteas florais espatuladas
e caducas (vs lanceoladas e frequentemente persistentes), seus frutos lenhosos e deiscentes ao
longo de ambas as suturas (vs indeiscentes), sementes 25 - 30 × 16 - 19 mm (vs (10 -) 14 - 15 × 6 - 7
mm ); e pólen em mônadas (vs tetrads) (Lewis et al., 2017).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Apesar de não descrito especificamente, sabe que sua congênere amazônica D. excelsa
possui valor econômico elevado, por ser uma madeira muito dura e resistente e frequentemente
empregada na confecção de dormentes ferroviários e na construção civil e naval e marcenaria em
geral (Lewis et al., 2017; Lorenzi, 1992).

Reference:
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Lewis, G.P., Siqueira, G.S., Banks, H., Bruneau, A., 2017. The majestic canopy-emergent genus Dinizia
(Leguminosae: Caesalpinioideae), including a new species endemic to the Brazilian state of Espírito
Santo. Kew Bulletin, 72: 48. DOI 10.1007/S12225-017-9720-7

Lorenzi, H., 1992. Árvores Brasileiras, Manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do
Brasil. Editora Plantarum Ltda., Nova Odessa. p. 176 (Dinizia excelsa).

População:
A espécie é conhecida em três locais e por menos que 25 indivíduos (Lewis et al., 2017).

Reference:
Lewis, G.P., Siqueira, G.S., Banks, H., Bruneau, A., 2017. The majestic canopy-emergent genus Dinizia
(Leguminosae: Caesalpinioideae), including a new species endemic to the Brazilian state of Espírito
Santo. Kew Bulletin, 72: 48. DOI 10.1007/S12225-017-9720-7

Tamanho estimado => Tipo de Valor: circa Absoluto: 1
Número de subpopulações => Tipo de Valor: circa Absoluto: 3
Flutuação extrema: unkown

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie é endêmica do Brasil (Morim, 2018), com registros de coleta realizados no
ESPÍRITO SANTO, municípios de Linhares (Folli 4484) e Sooretama (Folli 7270), entre 40 e 150 m de
altitude (Lewis et al., 2017).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
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Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Estacional Semidecidual de Submontana
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore terrestre de grande porte (dossel) entre 19 e 40 metros, fuste frequentemente
ultrapassando 20 m antes da primeira bifurcação significativa; foi registra em Floresta Estacional
Semidecidual, Mata de Tabuleiro, Mata Ciliar e nas proximidades de Mata de Restinga (mussunungas)
(Lewis et al., 2017) associadas a Mata Atlântica de baixada do Espírito Santo (Morim, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Resume: Períodos de floração e frutificação são pouco conhecido e considerados imprevisiveis.
Coletado em flor em julho e outubro e em frutos em março, julho e setembro. Supõe-se que o grandes
frutos lenhosos levam muitos meses para atingir maturidade (Lewis et al., 2017)..

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: O estado do Espírito Santo resguarda atualmente somente 12,6% de sua extensão
territorial original recoberto por remanescentes de Mata Atlântica; Linhares e Sooretama, onde a
espécie foi documentada, perderem 75% e 58% de sua cobertura florestal original (SOS Mata
Atlântica e INPE, 2018). Além disso, o município de Linhares com 350371 ha, possui 34% de sua área
(117270 ha) ocupada por pastagem (Lapig 2018).

Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
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-se 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. Na região de Linhares (ES),
os solos de tabuleiro passaram a ser cultivados com cana-de-açúcar apenas nas últimas décadas
(Mendonza et al., 2000). O município de Linhares possui 11.722 ha de área plantada com cana-de-
açúcar e 10.596 ha com floresta plantada (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi documentada majoritariamente dentro dos limites da Reserva Natural da Companhia
Vale do Rio Doce, em Linhares, ES (Folli 7270).

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

Diplotropis ferruginea Benth.

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 23 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Perenifólia e Floresta Estacional Semidecidual associadas a Mata
Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia e Minas Gerais . Apresenta distribuição ampla, EOO=167213
km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções  biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas
recentemente (2016), e ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral. A
espécie  ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias  de  forma  ocasional  na  maior  parte  das  localidades  em
que foi registrada. A planta é colhida na natureza para uso local como medicinal (Tropical Plants
Database, 2018). Entretanto, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para
potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais
ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Assim, D. ferruginea 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.

215



Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 15(1): 321. 1862. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Sim. Medicinal
(http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Diplotropis+ferruginea). 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R: Sim. Parque Estadual do Rio Preto, Estação Ecológica de Murici. 3 - apresenta
registros recentes, entre 2010-2018. R: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R: Não. Mata
Atlântica (Fabaceae in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Disponível em: . Acesso em: 23 Nov. 2018). 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.(Haroldo C. de Lima, com. pess. 23/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A planta é colhida na natureza para uso local como medicinal (Tropical Plants Database,
2018).
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Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern.
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Diplotropis+ferruginea. (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 (Haroldo C. de Lima, com. pess. 23/11/2018).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados: Bahia
(Soares-Filho 1429) e Minas Gerais (Soares et al. 94).
AOO: 100km²
EOO: 167213km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Decidual Aluvial
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Perenifólia
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores até 23 m de altura (Jesus 211), 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
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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 do Rio Preto, Estação Ecológica de Murici.

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

FABACEAE

Diplotropis incexis Rizzini & A.Mattos

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por macanaíba-marreta, foi coletada em Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
e Restinga associadas a Mata Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Espírito
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=756075 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
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em múltiplas fitofisionomias de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada.
A árvore produz uma madeira atraente e frequentemente colhida na natureza, além de ser cultivada
como uma espécie pioneira para restaurar floresta nativa e confecção de jardins florestais (Tropical
Plants  Database,  2018).  Apesar  disso,  não  existem  dados  sobre  tendências  populacionais  que
atestem para potenciais  reduções no número de indivíduos maduros.  Adcionalmente,  a  espécie
ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora endêmica
ameaçada de extinção do estado do Rio  de Janeiro  (Pougy et  al.,  2018).  Assim,  D.  incexis  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.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: An. Acad. Bras. Cienc. xl. 232. 1968. Popularmente conhecida por macanaíba
marreta no estado do Espírito Santo (Folli 348). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 -
apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Sim. Madeireira e reflorestamento
(http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Diplotropis+incexis); 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R: Sim. RESERVA BIOLÓGICA DO MICO-LEÃO, Reserva Florestal da CVRD, Reserva
Biológica de Poço das Antas, Estação Ecológica do Pau-brasil, Estação Biológica de Santa Lúcia,
Parque Natural de São Lourenço, RPPN Lontra/Saudade, R.F. Bananal do Norte, Reserva Biológica da
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Pedra Talhada, Floresta Nacional Pacotuba. 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.(Haroldo C. de Lima, com. pess. 23/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A árvore produz uma madeira atraente e frequentemente colhida na natureza (Tropical
Plants Database, 2018). Pode ser cultivada como uma espécie pioneira para restaurar a floresta
nativa e também para criar jardins florestais (Tropical Plants Database, 2018).

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

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados:
Alagoas (Nusbaumer 4057), Bahia (Santos 336), Paraíba (Xavier JPB1367), Pernambuco (Silva et al.
668), Espírito Santo (Silva 271), Minas Gerais (Leoni 5273), Rio de Janeiro (Bello et al. 108A) e São
Paulo (Lorenzi 6216). Segundo a Flora do Brasil 2020 (2018), a espécie não ocorre em São Paulo.

AOO: 256km²
EOO: 756075km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
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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 até 30 m de altura (I. A. S. 271), 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: 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 na Reserva Biológica do Mico-Leão, Reserva Florestal da CVRD, Reserva
Biológica de Poço das Antas, Estação Ecológica do Pau-brasil, Estação Biológica de Santa Lúcia,
Parque Natural de São Lourenço, RPPN Lontra/Saudade, R.F. Bananal do Norte, Reserva Biológica da
Pedra Talhada, Floresta Nacional Pacotuba.

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: 16. Other
Recurso: whole plant
Proveniência: cultivated
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Detalhes:

FABACEAE

Elizabetha speciosa Ducke

Risco de extinção: VUB1b(iii)

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

Justificativa: Árvore de até 12 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 relativamente restrita, EOO=7836 km² e sete situações de
ameaça. A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, principalmente devido
à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas,
mineração e exploração madeireira (Charity et  al.  2016).  O crescimento urbano exponencial  de
Manaus, hoje o 12º maior centro urbano do país (Nogueira et al., 2007; IBGE, 2005), vulnerabiliza as
restritas subpopulações de E. speciosa, particularmente a localizada dentro dos limites da Reserva
Florestal  A.  Ducke.  O estabelecimento de estradas sobrepostas a  distribuição da espécie  agem
também  como  impulsionadoras  do  desmatamento  e  do  estabelecimento  de  atividades
agrossilvipastoris (Lapig, 2018; Fernside, 2015; Fernside e Graça, 2006). Diante do exposto, portanto,
considera-se a espécie Vulnerável (VU). Infere- se declínio contínuo em EOO e extensão e qualidade
de  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  censo,  números  e  tendências
populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  a  perpetuação  desta
espécie  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Trop. Woods 37: 21. 1934.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: AMAZONAS, município de Manaus (Sothers 672), Rio Preto sa Eva (Rodrigues 8731); PARÁ,
município de Itaituba (Amaral 3308). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre no estado
do Pará.
AOO: 36km²
EOO: 7836km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 12 m de altura (Sothers 672), ocorrendo nos domínios da Amazônia (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

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

Com uma alta densidade demográfica (41 hab. por ha), na zona Norte de Manaus o crescimento
populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma vem
sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos principais
responsáveis pelo desmatamento verificado nos últimos18 anos. Mas sua proximidade com a Reserva
Adolpho Ducke há uma grande preocupação, pois os estudos mostram que a Reserva sofre grande
pressão devidoao surgimento cada vez mais intenso de ocupações irregulares em seu entorno
(Nogueira et al., 2007).

Rio Preto da Eva é um município brasileiro localizado na Região Metropolitana de Manaus, no estado
do Amazonas. Está situado a 78 km da capital amazonense. É atravessado pela AM-010 que liga
Manaus a Itacoatiara, e a BR-174, frentes de expansão do desmatamento, da agricultura e da
pecuária. O estabelecimento do município em 1981 deve-se ao fato de ter sido implantada a colônia
agrícola por imigrantes japoneses e alguns colonos brasileiros que se instalaram em fins de 1967,
assim como a abertura da AM-010 (Lapig, 2018)

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O Rio Tapajós é a nova fronteira dos megaprojetos do Governo Federal de usinas
hidrelétricas na Amazônia, com previsão de 40 usinas. Somente para o Tapajós estão previstas cinco.
No projeto pretende-se construir primeiro a de São Luiz, e depois a usina de Jatobá (G1 Pará, 2016).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Itaituba com 6.204.046 ha tem em seu território dois Parques Nacionais e
duas Florestas Nacionais, porém, é atravessado pelo rio Tapajós, está na confluência das rodovias
transamazônica (BR 230) e BR-163, vias de acesso à degradação destas reservas. Em quatro anos
(entre 2012 e 2016) foram desmatados 60.472 ha. Do seu território, 295.223 ha são usados para
pastagem e 12.000 ha para lavouras (Lapig, 2018)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
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Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA ADOLFO DUCKE (PI).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Enterolobium glaziovii (Benth.) Mesquita

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore  de  até  30  m,  endêmica  do  Brasil  (Mesquita  et  al.,  2018).  Popularmente
conhecida  por  orelha-de-negro,  vinhático-cabeleira,  angico-pedra,  entre  outros,  foi  coletada  em
Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio
de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=80902 km², constante frequência em herbários e
ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.
Adcionalmente,  não existem dados sobre tendências populacionais  que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam  sua  perpetuação  na  natureza.  Assim,  a  espécie  foi  considerada  como  Menor
Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e
números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Acta Bot. Brasil. 7(2): 18 (1993)

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 (Mesquita et al., 2018), com ocorrência nos estados da BAHIA,
Fazenda das Pedras (A.M.Filho e Rizzini); ESPÍRITO SANTO, municípios de Cachoeiro de Itapemirim
(Acácio 83), Linhares (Spada 107), Santa Teresa (Ruschi s.n.); MINAS GERIAS, municípios de Santa
Luzia (Barreto 9237),Tombos (Barreto 1723); RIO DE JANEIRO, municípios de Engenheiro Paulo de
Frontin (Santos 14), Miguel Pereira (Nunes 12), Nova Iguaçu (Bovini 2199), Paty do Alferes (Nunes
s.n.), Rio de Janeiro (Gomes 48), Silva Jardim (Luchiari 510), Valença (Lima 5734), Varre-Sai
(Mendonça-Junior s.n.)
AOO: 88km²
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EOO: 80902km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 8 a 30 m de altura (Mesquita, 1990) que habita a Mata Atlântica na Floresta
Ombrófila (Mesquita et al., 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Mar to Nov
fruiting Mar to Nov

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 Cachoeiro de Itapemirim com 87818 ha tem 48% de seu território (41718
ha) convertidos em pastagens. O município de Santa Luzia-MG com 23533 ha tem 31% de seu
território (7212 ha) transformados em pastagem. O município de Tombos com 28512 ha, tem 62%
(17713 ha) de seu território convertidos em pastagens. O município de Engenheiro Paulo de Frontin
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com 13294 ha, tem 17,5% de seu território (2328 ha), convertidos em pastagem. O município de
Miguel Pereira com 28918 ha possui 25% de seu território (7227 ha) convertidos em pastagem. O
município de Paty do Alferes com 31880 ha possui 58% de seu território (18645 ha) convertidos em
pastagem. O município de Valença com 130481 ha tem 62% de seu território (81009 ha) convertidos
em pastagem. O município de Varre-Sai com 19006 ha tem 61% de seu território (11548 ha)
convertidos em pastagem (Lapig, 2018).

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

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
PARQUE NACIONAL DA TIJUCA; APA DA PEDRA BRANCA; RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ; ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOÃO - MICO LEÃO; RESERVA BIOLÓGICA DE POÇO DAS
ANTAS; MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
DO RIO GUANDU; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CARAPIÁ; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ÁGUA
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SANTA DE MINAS; FLORESTA NACIONAL DE PACOTUBA

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

FABACEAE

Enterolobium monjollo (Vell.) Mart.

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore  de  até  25  m,  endêmica  do  Brasil  (Mesquita  et  al.,  2018).  Popularmente
conhecida por timbuíba, orelha-de-macaco, monjolo-vermelho, entre outros, foi coletada em Floresta
Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  da  Bahia,  Espírito  Santo,  Minas  Gerais  e  Rio  de
Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=87455 km², constante representatividade em herbários e
ocorrência confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação integral. Apesar da qualidade
descrita do lenho e as aplicabilidades na construção civil (Mesquita, 1990), não existem dados sobre
tendências  populacionais  que  atestem  potenciais  reduções  no  número  de  indivíduos  que  são
diretamente afeados e tem sua perpetuação na natureza comprometida. Assim, foi considerada como
Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e
números populacionais) e conservação (Plano de Manejo e uso sustentável) a fim de se garantir sua
perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Fl. Bras. 15 (2): 457 1876. "Segundo Aulete (1964), o epíteto monjollo
significa engenho rústico movido por água. Provavelmente a madeira desta espécie era usada na
construção do aludido instrumento." (Mesquita, 1990). "Caminhoá (1877) comenta que E. monjollo
apresenta uma das madeiras mais resistentes. O lenho é pardacento e pode ser empregado nas
construções civis, canoas, postes, lenha e carvão." (Mesquita, 1990).

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 (Mesquita et al., 2018), com ocorrência nos estados da BAHIA,
município de Arataca (Silva 3497), Camacã (Loureiro 595), Encruzilhada (Santos 150), Potiraguá (Lima
9711); ESPÍRITO SANTO, municípios de Baixo Guandu (Luz 465), Colatina (Kuhlmann 10), Linhares
(Folli 249), Santa Leopoldina (Pereira 6484), Santa Teresa (Ruschi s.n.); MINAS GERIAS, municípios de
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Aimorés (Luz 23), Caratinga (Couto 69); RIO DE JANEIRO, municípios de Macaé (Marquete 3752),
Santa Maria Madalena (Lima 3042).
AOO: 60km²
EOO: 87455km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: "Árvore com 25 m, tronco com casca lisa e lenticelada, DAP 140 cm. Ramificando acima de
2,5 m de fuste em cinco troncos com 50 cm de diâmetro. Frutos novos esverdeados. Apresentando
estado inicial de caducifolia (segundo informante local não apresenta folhas nos meses de Julho e
Agosto). Ocasional nas matas de encosta até 500 msm. Ví um único indivíduo no pasto,
remanescente da mata de encosta, no Parque Estadual do Desengano" (H.C.Lima 3042). Habita a
Mata Atlântica na Floresta Ombrófila (Mesquita et al., 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: O município de Encruzilhada (BA), com 189012 ha, tem 24% de sua área (44527 ha)
convertidos em pastagens. O município de Potiraguá (BA) com 111155 ha tem 71039 ha (64%) de seu
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território convertidos em pastagem. O município de Baixo Guandu (ES) com 91707 ha tem 45340 ha
(50%) de seu território convertidos em pastagem. O município de Colatina (ES) com 141680 ha tem
60492 ha (43%) de seu território convertidos em pastagem. O município de Linhares com 350371 ha,
possui 34% de sua área (117270 ha) convertida em pastagem. O município de Santa Leopoldina (ES),
com cerca de 71.809 ha, contém 12518 ha (17,4%) de sua área convertidos em pastagens. O
município de Aimorés (MG), com 134877 ha, tem 82941 ha (62%) de sua área convertidos em
pastagens. O município de Caratinga (MG), com 125877 ha, tem 63061 ha (50%) de seu território
convertidos em pastagens. O município de Macaé (RJ), com 121622 ha, tem 45583 ha (37%) de seu
território convertidos em pastagens. O município de Santa Maria Madalena (RJ), com 81476 ha, tem
34037 ha (42%) de seu território convertidos em pastagens (Lapig, 2018). Considerando 10 dos 13
municípios de ocorrência da espécie, somam-se 576808 ha ou 5768 km² de área ocupada por
pastagem.

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: 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
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ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CARAPIÁ; MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ;
PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO

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

FABACEAE

Eperua duckeana R.S.Cowan

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore  de  até  35  m,  endêmica  do  Brasil  (Costa,  2018).  Foi  coletada  em  Floresta  de
Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Amapá, Amazonas e Pará. Apresenta distribuição
ampla,  EOO=161684 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.  Assim,  E.  duckeana  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: Smithsonian Contr. Bot., 28: 30-31, 1975. De acordo com o especialista botânico
a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. medicina popular; 2 - ocorre
em Unidades de Conservação. R.: Sim. Reserva Florestal Adolpho Ducke; 3 - apresenta registros
recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não; 5 - possui
amplitude de habitat. R.: Sim; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não; 7 - apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na
população. R.: Não sei dizer; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Não
conheço, mas a perda de habitat certamente é uma ameaça a essa espécie (Jorge Antonio Silva
Costa, com. pess. 17/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie, embora tenha sido reportado a atividade
citotóxica dos óleos essenciais das folhas e talos da espécie (Leandro et al., 2015).

Reference:
Leandro, L.M., Veiga-Junior, V.F., Sales, A.P.B., O  Pessoa, C. do, 2015. Composição química e atividade
citotóxica dos óleos essenciais das folhas e talos de Eperua duckeana Cowan. Boletín Latinoam. y del
Caribe Plantas Med. y Aromáticas 14, 42–47.
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População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Costa, 2018), com ocorrência no estado: Amapá (Rebelo 3308),
Amazonas (Prance 3072), Pará (Ferreira 7655). Segundo Costa (2018) a espécie ocorre apenas no
Amazonas e Pará.
AOO: 108km²
EOO: 161684.21km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de 35 m de altura (Queiroz 13893), ocorrendo em floresta de terra firme na
Amazônia (Costa, 2018).

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

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Oliveira 409).

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

FABACEAE

Eperua glabriflora (Ducke) R.S.Cowan

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Gláucia Crispim
Data:13-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  14  m,  endêmica  do  Brasil  (Costa,  2018).  Popularmente  conhecida  por
muirapiranga,  foi  coletada  em Floresta  de  Terra  Firme  associada  a  Amazônia  nos  estados  do
Amazonas e Roraima. Apresenta distribuição ampla, EOO=83989 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. Assim, E. glabriflora foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações
de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se ampliar o conhecimento
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disponível e garantir sua perpetuação na natureza.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Smithsonian Contributions to Botany 28: 31. 1975. Nome popular: muirapiranga
(Costa, et al. 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
Adolpho Ducke; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com
distribuição ampla. R.: Não. ; 5 - possui amplitude de habitat. R.: 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.: ; (Jorge Antonio Silva Costa, com. pess. 17/11//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 (Costa, J.A.S. com. press., 2018).

Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Costa, et al. 2018), foi registrada nos estados do Amazonas
(Costa s.n.) e Roraima (Roraima 8239).
AOO: 112km²
EOO: 83989km²

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 14 m de altura (Dexter 6876) que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme
(Costa, et al. 2018).

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

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

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

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

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

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

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Reserva Florestal Adolfo Ducke (Rodrigues 7903).

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

Eperua oleifera Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Gláucia Crispim
Data:13-12-2018

Justificativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  de  Terra-Firme,  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  e  Savana  Amazônica
associadas a Amazônia nos estados do Amazonas e Pará. Apresenta distribuição ampla, EOO=405247
km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções  biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas
recentemente,  e  ocorrência  confirmada  em  áreas  onde  ainda  predominam  na  paisagem  extensões
significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie  ocorre  em
múltiplas  fitofisionomias,  usualmente  de  forma  rara  na  maior  parte  das  localidades  em  que  foi
registrada. O óleo acastanhado extraído é empregado medicinalmente popular para esfregar em
articulações dolorosas ou reumáticas (Tropical Plants Database, 2018), e sua madeira está listada
com potencial madeireiro (IDEFLOR, 2010). 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, E. oleifera 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: Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, sér. 2 4(6): 728–729. 1932. De acordo
com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim.
Medicina popular; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Não. ; 3 - apresenta registros recentes,
entre 2010-2018. R.: Não; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. ; 5 - possui amplitude
de habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não. ; 7 - apresenta dados quantitativos
sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.:
Rara; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Aparentemente a perda de habitat
tem sido uma ameaça.; (Jorge Antonio Silva Costa, com. pess. 17/11/2018).

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

Reference:
IDEFLOR, Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará. Instrução
Normativa IDEFLOR nº 1 de 29/06/2010. https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=148020. (Acesso
em 27 de Junho 2018)
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População:
Não existem dados sobre a populção. Frequência: Rara (Costa, J.A.S. com. press., 2018).

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Costa, 2018), foi registrada nos estados do Amazonas (Zarucchi
2941) e Pará (Ferreira 7872).
AOO: 52km²
EOO: 405247km²

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)
Savana Amazônica
Resume: Árvore de 8 m de altura (Ferreira 5791) que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme,
Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial), Savana Amazônica (Costa, 2018).

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

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

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

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

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

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

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
A espécie não tem sido registrada em unidades de conservação.

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

FABACEAE

Exostyles glabra Vogel

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018
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Justificativa:  Árvore  endêmica  do  Brasil  (Mansano  e  Tierno,  2018).  Foi  coletada  em  Floresta
Ombrófila associada a Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro, município de Valença. É conhecida
somente pelas coletas-tipo, realizadas por AFM Glaziou e F. Sellow em meados do século XIX. Desde
então, pouco se avançou no estado de conhecimento de E. glabra, e novas coletas atribuídas ao
táxon foram invalidadas por se tratarem na verdade de outra espécie. Diante da carência de dados
geral,  portanto,  a  espécie  foi  considerada como Dados  Insuficientes  (DD)  neste  momento,  uma vez
que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou a condução de avaliação de risco de
extinção. Novos estudos buscando encontrar a espécie em outras localidades na região próxima a sua
área de ocorrência fazem-se necessários para melhorar o conhecimento taxonômico e sobre sua
distribuição e assim possibilitar uma robusta avaliação de seu risco de extinção.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Linnaea 11(3): 398. 1837.

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 (Mansano e Tierno, 2018), com ocorrência no estado do RIO DE
JANEIRO, município de Valença (Glaziou 9410).

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, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Mansano e Tierno, 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
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associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occupancy
occurrence
Detalhes: O município de Valença com 130.481 ha tem 62% de seu território (81009 ha) convertidos
em pastagem (Lapig, 2018). A paisagem regional é fragmentada, formada por pequenos fragmentos
imersos em matriz de agropastoril (Google Earth Pro Version 7.3.2., 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).

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

FABACEAE

Exostyles godoyensis Soares-Silva & Mansano

Risco de extinção: NT
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Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Sérgio Braga Neto; Patricia da Rosa
Data:05-12-2018

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Semidecidual associada a Mata Atlântica nos estados do Paraná e
São  Paulo.  Apresenta  distribuição  quase  restrita,  EOO=28700  km²  e  ocorrência  em  fitofisionomia
severamente fragmentada. Estima-se que restem atualmente cerca de 15% da vegetação original da
Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al., 2009). Adcionalmente, sabe-se que
Paraná e  São Paulo  sofreram reduções  de  87% e  84% respectivamente  da  área  originalmente
ocupada pela Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Seus índices geoespaciais (EOO e
AOO) não possibilitam sua inclusão em categoria de ameaça, mas diante do aumento de pressões
antrópicas diretas e indiretas, considerou-se E. godoyensis Quase Ameaçada (NT) neste momento,
uma vez que a persistência dos vetores de stress descritos podem ampliar seu risco de extinção no
futuro.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências  populacionais)  e
conservação  (Plano  de  Manejo  sustentável)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  sua  perpetuação  na
natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bot. J. Linn. Soc. 146(1): 103. 2004.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: PARANÁ, no município de Cerro Azul (Lindeman 2335), Conselheiro Mairinck (Carneiro 1470),
Jundiaí do Sul (Rossetto 27), Londrina (Soares-Silva 226); SÃO PAULO, município de Angatuba
(Valdemarin 271), Capão Bonito (Campos s.n.), Itaberá (Polisel 1009), Itapetininga (Campos Filho
s.n.), Paranapanema (Lima 60), Porto Feliz (Pinho - Ferreira 3620).
AOO: 44km²
EOO: 28700.77km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade:
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
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Resume: Árvores de até 20 m (Mansano e Lewis, 2004), ocorrendo em floresta estacional
semidecidual da Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

Detalhes: Os municípios de Cerro Azul e Jundiaí do Sul (PR), respectivamente, com cerca de 134.119
ha e 32.082 ha, contém 16% e 52% de suas áreas convertidas em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: As florestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Espécie encontrada no Parque Estadual Mata dos Godoy (Soares-Silva 228) e na Estação Ecológica de
Paranapanema (J.B.Baitello 1892)

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

FABACEAE

Goniorrhachis marginata Taub.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Gláucia Crispim
Data:17-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  30  m,  endêmica  do  Brasil  (Costa,  2018).  Foi  coletada  em  Floresta
Estacional  Semidecidual  e  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  associadas  a  Mata  Atlântica  e  a
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Caatinga  nos  estados  de  Alagoas,  Bahia,  Sergipe,  Pernambuco,  Espírito  Santo,  Minas  Gerais  e
Tocantins.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=846810  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  ocasional  na  maior  parte  das
localidades  em  que  foi  registrada.  A  espécie  é  utilizada  como  material  para  construção,  em
paisagismo e apicultura. Entretanto, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem
para potenciais reduções no número de indivíduos maduros. Assim, G. marginata foi considerada
como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números
populacionais)  a  fim  de  se  ampliar  o  conhecimento  disponível  e  garantir  sua  perpetuação  na
natureza.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora 75 (n. s. 50): 77, pl. 3. 1892. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Sim. material para construção,
paisagismo, apícola; 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: Sim. Ocorre em
Floresta Estacional na Caatinga e Mata Atlântica em transição. 5 - possui amplitude de habitat. R:
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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 conheço, mas a perda de habitat
certamente é uma ameaça; (Jorge Antonio Silva Costa, com. pess. 17/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie é usada como material para construção, em paisagismo e apicultura (Jorge
Antonio Silva Costa, com. pess. 17/11/2018).

População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada ocasional. Não apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional (Jorge Antonio Silva Costa, com. pess. 17/11/2018).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Costa, 2018), com ocorrência nos estados: Alagoas (Chagas-
Mota 6269), Bahia (Cardoso 26), Sergipe (Farney e Gomes, 3000), Pernambuco (Andrade-Lima
706102), Espírito Santo (Oliveira et al. 741), Minas Gerais (Neves e Dexter 1450), Tocantins (Machado
s.n.; HDJF913). Segundo a Flora do Brasil 2020, a espécie não ocorre nos estados de Pernambuco e
Tocantins.

AOO: 568km²
EOO: 846810km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
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Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 30 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica e Caatinga (Costa,
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).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A Caatinga ocupava originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém atualmente
cerca de metade de sua cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana (Antongiovanni et
al., 2018; Marinho et al., 2016). Os ambientes remanescentes, encontram-se sob intensa pressão da
extração de madeira, pecuária e caça (Marinho et al., 2016). Apenas 1,75% da área original da
Caatinga é protegida por Unidades de Conservação de Proteção Integral e 7% por Unidades de
Conservação de Uso Sustentável, o que a coloca como um dos biomas menos protegido dentre todos
os biomas brasileiros (MMA 2011; Brasil 2018a,b).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
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Detalhes:

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

Uso: 16. Other
Recurso: flower
Proveniência: natural
Detalhes:
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FABACEAE

Harleyodendron unifoliolatum R.S.Cowan

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

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa; Mário Gomes; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018

Justificativa: Árvore com até 10 m de altura, endêmica do Brasil (Mansano e Tierno, 2018) coletada
em  Floresta  Ombrófila  associada  à  Mata  Atlântica  no  estado  da  Bahia.  Foi  coletada  em  sete
municípios e em quatro Unidades de Conservação do Sul  da Bahia.  Apresenta EOO=3557 km²,
AOO=92 km² e cinco situações de ameaça. Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado das atividades humanas realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). 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).
Resultados de estudo sobre o manejo da cabruca mostram que a sobrevivência, a longo prazo de
árvores nativas estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem (Rolim e Chiarello
2004).  Suspeita-se  que  esteja  havendo  declínio  contínuo  de  EOO,  AOO,  qualidade  do  hábitat,
subpopulações e indivíduos maduros. Assim, Harleyodendron unifoliolatum está sendo considerada
como Em Perigo (EN).
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 31(1): 72. 1979. De acordo com especialista botânico a espécie: 1 -
apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Alimentação da fauna.; 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. Floresta de Tabuleiro Sul da Bahia; 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.: Desmatamento.; (Haroldo C. de
Lima, com. pess. 6/11/2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Mansano e Tierno, 2018), foi registrada no estado da BAHIA,
municípios de Canavieiras (Silva 1658), Ilhéus (Silva 1819), Itacaré (Harley 18426), Nilo Peçanha
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(Queiroz 15470), Una (Amorim 1254), Uruçuca (Thomas 9030), Valença (Amorim 4149).
AOO: 92km²
EOO: 3557km²

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 com até 10 m de altura que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila (Mansano
e Tierno, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no 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
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO CONDURU (PI), RESERVA BIOLÓGICA DE UNA (PI), RESERVA
BIOLÓGICA DO MICO LEÃO (PI), RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL DE ÁGUA BRANCA
(US),

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Hymenolobium grazielanum H.C.Lima

Risco de extinção: LC
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Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:08-11-2018

Justificativa: Árvore de até 9 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campinarana associada a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de Manaus e
São Gabriel da Cachoeira. Apresenta distribuição ampla, EOO=69043 km² e ocorrência em áreas onde
ainda  predominam  na  pa isagem  extensos  e  pouco  a l terados  remanescentes
florestais.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 predominam na sua região de ocorrência, apesar do aumento
consistente nos vetores de stress por todo o sul da Amazônia. Assim, considera-se a espécie como de
Menor  Precoupação  (LC)  no  momento.  Estudos  específicos  sobre  sua  distribuição,  números  e
tendências  populacionais  e  impacto  de  vetores  de  stress  devem ser  conduzidos  a  fim de  subsidiar
uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de
ameaça mais restritiva ante as crescentes ameaças documentadas por toda a Amazônia (Charity et
al. 2016; Fernside, 2016; Fernside, 2015; MME, 2014; Nepstad et al., 2006).
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Acta Amazonica 12(1): 42–43, f. 1, 3. 1982.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Hymenolobium grazielanum é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). A espécie foi registrada no estado do AMAZONAS, municípios Manaus (Coelho
INPA3409) e São Gabriel da Cachoeira (Lima 3338).
AOO: 20km²
EOO: 69043km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Resume: Árvore 9 m de alt (Lima 3338), a espécie ocorre na Amazônia, na campinarana (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
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flowering Fev to Fev
Resume: Hymenolobium grazielanum é uma espécie hermafrodita, foi coletada com flor em fevereiro
(Coelho INPA3409)

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

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

Ameaça: 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
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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:

FABACEAE

Hymenolobium heringeranum Rizzini

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:13-11-2018

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Semidecidual e na Floresta de Galeria associadas ao Cerrado nos
estados de Goiás e Distrito Federal. Apresenta distribuição ampla, EOO=48272 km² e ocorrência
confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.  Neste  contexto,
sabe-se que apesar de sua enorme importância para a conservação de espécies e a prestação de
serviços ecossistêmicos, 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).  A  espécie,  com valor  econômico  e  uso
madeireiro descrito, é considerada pouco frequente, apesar de consideravelmente dispersa (Pereira,
2017).  Seus  índices  geoespaciais  (EOO e  AOO)  não  possibilitam sua  inclusão  em categoria  de
ameaça,  mas  diante  do  aumento  de  pressões  antrópicas  diretas  e  indiretas,  considerou-se  H.
heringeranum Quase Ameaçada (NT) neste momento, uma vez que a persistência dos vetores de
stress descritos podem ampliar seu risco de extinção no futuro. Recomenda-se ações de pesquisa
(distribuição,  números e tendências populacionais)  e conservação (Plano de Manejo sustentável)
urgentes a fim de se garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: An. Acad. Bras. Cien. RJ, 41(2):239-244.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Madeira moderadamente pesada; cerne marrom-claro, com listras escuras (Pereira, 2017)

Reference:
Pereira, B.A.S., 2017. Árvores do Bioma Cerrado.
http://www.arvoresdobiomacerrado.com.br/site/2017/07/31/hymenolobium-heringeranum-rizzini/
(acesso em novembro 2018).

População:
"endêmica de Goiás e do Distrito Federal, onde é pouco frequente mas consideravelmente dispersa"
(Pereira, 2017)

Reference:
Pereira, B.A.S., 2017. Árvores do Bioma Cerrado.
http://www.arvoresdobiomacerrado.com.br/site/2017/07/31/hymenolobium-heringeranum-rizzini/
(acesso em novembro 2018).
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados do DISTRITO FEDERAL, município de Brasília (Heringer 5505); GOIÁS, municípios de
Cavalcante (Pereira 3715), Cristalina (Pereira 3239), Goiás (Fonseca 305), Pirenópolis (Melchor-Castro
723), Planaltina (Silva 2020), Vila Boa (Pereira 2805).
AOO: 52km²
EOO: 48272km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Resume: Árvore inerme, caducifólia, heliófila, monoica, até 20 m de altura e 50 cm de DAP (Pereira,
2017), que habita o Cerrado, na Floresta Estacional Semidecidual e na Floresta de Galeria (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Fenologia:
flowering Aug to Oct
fruiting Aug to Oct
Informações sobre o dispersor: Os frutos são dispersos pelo vento (Pereira, 2017)
Resume: Começa a perder a folhagem em junho; brota e floresce abundantemente de agosto a
setembro; e apresenta frutos maduros de outubro a novembro, já com folhas bem desenvolvidas. A
floração é errática em alguns indivíduos ou mesmo em algumas populações, podendo ocorrer todos
os anos ou cada dois ou três anos. Muitos indivíduos apresentam baixa produção de frutos e altas
taxas de sementes predadas por bruquídeos (Pereira, 2017). Foi coletada em flor nos meses de
agosto (Fonseca 305), setembro (Heringer 5505), outubro (Lima 8557); e com frutos em agosto
(Heringer 5400), setembro Heringer 5462) e outubro (Heringer 10649).

Ameaças:
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Apesar de sua enorme importância para a conservação de espécies e a prestação de
serviços ecossistêmicos, o Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal original, e apenas
19,8% permanece inalterado. Entre 2002 e 2011, taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores do que na Amazônia (Strassburg et al., 2017).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O fogo apesar de estar associado a vegetação de cerrado, têm efeitos danosos sobre as
espécies quando sua origem é antrópica (Verdi et al., 2015). Os incêndios com origem antrópica
acontecem com frequência, severidade e intensidade muito maior que no passado (Pivello, 2011) e,
diferentemente daqueles deflagrados por raios, têm efeitos danosos sobre as espécies, mesmo
aquelas adaptadas ao regime de fogo (Kolbek e Alves, 2008; Mistry, 1998; Pivello, 2011; Verdi et al.,
2015). Estes incêndios têm iniciado a partir do uso do fogo na agropecuária, em períodos de festejos
locais e feriados, queda de balões ou lapsos com cigarros, por exemplo (Coutinho, 1990; Maurenza et
al., 2015; Verdi et al., 2015). Contudo, incêndio criminosos são comuns e, em geral, têm sido
realizados como uma forma de protesto em unidades de conservação como, por exemplo, o Parque
Nacional da Serra do Cipó (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 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 Vila Boa com 106017 ha, tem 42% de seu território (44346 ha) convertidos
em pastagem (Lapig, 2018). O município de Pirenópolis tem 38% de seu território utilizado para
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pastagem (Lapig, 2018). O município de Goiás com 310801 ha, tem 49% de seu território (152198 ha)
convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Planaltina com 254367 ha, tem 17% de seu
território (43107 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada no Parque Estadual da Serra Dourada (Fonseca 305) e no Parque Municipal de Gama
(Heringer 10649).

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

FABACEAE

Inga barbata Benth.

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  14 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por ingá-cabeludo, ingá-peludo, ingá, entre outros, foi coletada em Campo
Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) associadas a Mata
Atlântica e ao Cerrado nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta
distribuição  ampla,  EOO=221987  km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções  biológicas,
inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente  (2016),  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de
Conservação  de  proteção  integral.  A  espécie  ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias  e  em  distintos
domínios  fitogeográficos,  de  forma ocasional  na  maior  parte  das  localidades  em que  foi  registrada.
Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número
de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam
sua  existência  na  natureza.  Assim,  I.  barbata  foi  considerada  como  Menor  Preocupação  (LC),
demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e  números  populacionais)  a  fim  de  se
ampliar  o  conhecimento  disponível  e  garantir  sua  perpetuação  na  natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em London Journal of Botany 4: 604–605. 1845.Nomes Populares: Ingá cabeludo, Ingá
peludo, Ingá (Flora do Brasil 2020em construção, 2018). De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Natural Municipal da Cratera de
Colônia Capivari-Monos, Parque Nacional do Itatiaia, APA Macaé de Cima, Estação Biológica de
Boracéia, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual da Pedra Selada, Parque Estadual
Turistico do Alto Ribeira, Parque Natural Municipal Cratera de Colônia, Parque Estadual do
Desengano.; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com
distribuição ampla. R.: Sim. Cerrado e Mata Atlântica.; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6 -
possui especificidade de habitat. R.: Não. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho
populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 -
apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: ; (Mario Gomes, com. pess. 23/11/2018).

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

População:
Ocasional (Gomes, M. com. pess., 2018).
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Minas Gerais (Dutra 170), Paraná (Silva 3388), Rio de Janeiro (Neves 1388), São Paulo
(Kuhlmann 2360).
AOO: 256km²
EOO: 221987km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 14 m de altura (Neder 7) que ocorre no Cerrado e na Mata Atlântica no Campo
Rupestre, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial) (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que
85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De
acordo com o relatório,
cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha
diminuído nos últimos
anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em
declínio contínuo há pelo
menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Criado em 1985, o monitoramento feito
pelo Atlas permite
nesta edição quantificar o desmatamento acumulado em alguns Estados nos últimos 30 anos. O
Paraná lidera este
ranking, com 456.514 hectares desmatados, seguido por Minas Gerais (383.637 ha) e Santa Catarina
(283.168 ha). O
total consolidado de desmatamento identificado pelo Atlas desde a sua criação, que não incluiu
alguns Estados em
determinados períodos, chega a 1.887.596 hectares.

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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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
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diferentes componentes do ecossistema (Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).

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

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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 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: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O fogo apesar de estar associado a vegetação de cerrado, têm efeitos danosos sobre as
espécies quando sua
origem é antrópica (Verdi et al., 2015). Os incêndios com origem antrópica acontecem com
frequência, severidade e
intensidade muito maior que no passado (Pivello, 2011) e, diferentemente daqueles deflagrados por
raios, têm efeitos
danosos sobre as espécies, mesmo aquelas adaptadas ao regime de fogo (Kolbek e Alves, 2008;
Mistry, 1998;
Pivello, 2011; Verdi et al., 2015). Estes incêndios têm iniciado a partir do uso do fogo na
agropecuária, em períodos
de festejos locais e feriados, queda de balões ou lapsos com cigarros, por exemplo (Coutinho, 1990;
Maurenza et al.,
2015; Verdi et al., 2015). Contudo, incêndio criminosos são comuns e, em geral, têm sido realizados
como uma forma
de protesto em unidades de conservação como, por exemplo, o Parque Nacional da Serra do Cipó
(Verdi et al.,
2015).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:

281



Detalhes:
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FABACEAE

Inga conchifolia L.P.Queiroz

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

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:11-12-2018

Justificativa: Árvore ou arbusto com até 10 m de altura, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018), que ocorre no estado da Bahia, na Floresta Atlântica e na Floresta Estacional
Semidecidual, podendo ser encontrada em vegetação sobre afloramentos rochosos. Com EOO=3572
km², AOO=16 km² e três situações de ameaça, tem poucos registros de coleta, apenas cinco em 42
anos, entre 1973 e 2015. A perda de hábitat é sua maior ameaça, onde dados recentes (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente
coberta com Mata Atlântica. A conversão da área de ocorrência em pastagem, superior a 50% em
dois municípios (Lapig, 2018), também configura a perda de hábitat, sendo possível a suspeita de um
declínio contínuo de EOO, AOO, qualidade do hábitat e número de subpopulações. Diante destes
parâmetros a espécie é considerada Em Perigo (EN).
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Sitientibus Sér. Ci. Biol. 15: 24, fig. 1. 1996

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, municípios de Castro Alves (Queiroz 2937), Elísio Medrado (Cardoso 3546), Ilhéus
(Santos 3547), Nilo Peçanha (Santos 2679)
AOO: 16km²
EOO: 3572km²
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Ecologia:
Hábito: tree
bush
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Vegetação sobre afloramentos rochosos
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Arbusto a árvore com 2 a 10 m de altura, apresenta variação no hábito, na forma de arbusto
em áreas de Floresta Estacional Semidecidual e Vegetação sobre afloramentos rochosos, e na
Floresta Ombrófila na forma de árvore (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Dec to Jun
fruiting Mar to Jun
Resume: Coletado com flores nos meses de dezembro (Queiroz 2937), março (Queiroz 3547) e junho
(Queiroz 3824); com frutos em março (Queiroz 3547) e junho (Santos 2679)

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

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O município de Castro Alves (BA) com 71173 ha tem 45523 ha (64%) de seu território
convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Elísio Medrado com 19352 ha tem 55% de
seu território (10602 ha) convertidos em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
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)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Inga cordistipula Mart.

Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mário Gomes; Patricia da Rosa
Data:17-12-2018

Justificativa:  Árvore com 12 m de altura,  endêmica do Brasil  (Flora do Brasil  2020 em construção,
2018) foi registrada na Floresta Ombrófila, Floresta Estacional Semidecidual e Restinga associadas à
Mata Atlântica, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta EOO=31937 km², AOO=56
km²,  e  nove  situações  de  ameaça.  Mesmo  tendo  sido  coletada  em  múltiplas  fitofisionomias  e  em
Unidades de Conservação de proteção integral, a frequência dos indivíduos é ocasional e existem
ameaças incidentes. A região do médio rio Doce apresenta remanescentes de florestas que sofreram
diferentes graus de perturbação, seja pela ação de desmatamentos, corte seletivo de madeira e/ou
fogo (França e Stehmann, 2013). A 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). Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO e
qualidade  do  hábitat  da  espécie.  Por  estes  parâmetros  categorizamos  Inga  cordistipula  como
Vulnerável (VU), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a
fim de se ampliar o conhecimento disponível para uma melhor categorização no futuro.

287



Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora 20(2, Beibl.): 111. 1837. De acordo com especialista botânico a espécie: 1 -
apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de Conservação.
R.: Sim. Parque Estadual da Serra da Tiririca, APA dos Fortes, Parque N. Municipal da Prainha, Área de
Proteção Ambiental da Chacrinha, Reserva Ecológica de Rio das Pedras, Parque Nacional da Tijuca.; 3
- apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla.
R.: Não. ; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não. ; 7 -
apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência
dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações.
R.: ; (Mario Gomes, com. pess. 23/11/2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
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estados de MINAS GERAIS, município de Marliéria (Nunes et al. 155); RIO DE JANEIRO, município de
Cabo Frio (Rezende et al. 38), Duas Barras (Machado 75715), Mangaratiba (Bovini et al. 1616), Maricá
(Andreata et al. 1003), Miguel Pereira (Caez et al. 338), Niterói (Machado e Queiroz 319), Paraíba do
Sul (Duarte e Almeida 3690), Rio de Janeiro (Schwacke 1589), São Pedro da Aldeia (Lima e Caruzo
3101). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie também ocorre nos estados do Espírito Santo e de
São Paulo.
AOO: 56km²
EOO: 31937km²

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)
Floresta Estacional Semidecidual
Restinga
Resume: Árvore de 12 metros de altura (Lima et al. 7612), que ocorre 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:
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past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). A região do Litoral Norte Fluminense tem por principal vetor de pressão ao meio ambiente a
expansão urbana e o turismo incentivadaos. A expansão urbana e a migração de pessoas de diversas
regiões do estado do Rio de Janeiro para a região do Litoral Norte fluminese está diretamente
relacionada com o desenvolvimento do setor de turismo, em Cabo Frio e Armação dos Búzios; e,
principalmente ao desenvolvimento da indústria petrolífera e parapetrolífera, em Cabo Frio, Macaé-
Rio da Ostras e Campos dos Goytacazes (Souza e Terra, 2017). Em viagem a campo, botânicos
visualizam em áreas adjacentes ao Parque Estadual da Costa do Sol a ameaça de expansão de
lotamentos sobre dunas a beira mar e o aumento da preparação de terrenos para a confecção de
novos loteamentos próximo a estradas de acesso entre Cabo Frio e Arraial do Cabo no ano de
2016-2018 (P. Rosa, com. pess.). No PARNA Tijuca, a expansão de áreas de ocupação irregular, o
adensamento urbano nas cotas altimétricas mais baixas, a intensificação do fluxo de veículos e
pessoas e a proliferação de trilhas não planejadas e não monitoradas nas áreas de borda limítrofes ao
Parque (Figueiró e Coelho Netto, 2009) representam ameaças à espécie, já que alteram seu ambiente
de ocorrência e o impactam de forma descontrolada. A expansão da área urbana formal e informal da
cidade do Rio de Janeiro sobre o maciço da Tijuca constitui o principal e mais antigo vetor de
transformação da estrutura da paisagem. A ocupação espontânea do tipo favela ganha destaque pela
característica peculiar de instalar-se, geralmente, em lugares menos privilegiados em relação à
probabilidade de problemas erosivos, como áreas de grande declividade no sopé de afloramentos
rochosos (Fernandes et al., 1999).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os impactos imediatos do tsunami foram trágicos. Enterrou aldeias a jusante, matando pelo
menos 13 pessoas, principalmente em Bento Rodrigues, o distrito mais próximo da represa. Em um
dia, a onda chegou ao Doce, um dos maiores rios do Brasil fora da bacia amazônica, e atravessou 600
quilômetros antes de se espalhar no Oceano Atlântico em 21 de novembro (Escobar, 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
mature individuals
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).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre nas seguintes unidades de conservação: PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE (PI),
RESERVA ECOLÓGICA DE RIO DAS PEDRAS (PI), PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA (PI),
PARQUE NACIONAL DA TIJUCA (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA PRAINHA (US), ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO GUANDU (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS FORTES (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA CHACRINHA (US).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Inga edwallii (Harms) T.D.Penn.

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore  de  até  6  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente conhecida por ingá-liso, foi coletada em Área antrópica, Restinga e Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial) associadas a Mata Atlântica nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=190949  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
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serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Assim, I.
edwallii 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: Gen. Inga, Bot. 687. 1997. Popularmente conhecido por ingá liso na região de São
Paulo (Flora do Brasil 2020, 2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso
(madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Não. 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R: Sim. Parque
Estadual da Serra do Mar, Estação Ecológica Juréia, Estação Biológica do Alto da Serra de
Paranapiacaba. 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R: Sim; 4 - é uma espécie com
distribuição ampla. R.: Não. ; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especificidade de
habitat. R.: Não. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em
relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes
sobre suas populações. R.: ; (Mario Gomes, com. pess. 23/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada ocasional (Mario Gomes, com.
pess. 23/11/2018). 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: Santa
Catarina (Reitz 5134), Paraná (Hatschbach 37330) e São Paulo (Mattos e Moura 12782).
AOO: 144km²
EOO: 190949km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Vegetação de Restinga
Área de Formações Pioneiras
Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Área antrópica
Restinga
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 6 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
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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, Estação Ecológica Juréia, Estação
Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba

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

FABACEAE

Inga sessilis (Vell.) Mart.

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  20 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por ingá-ferradura e ingá-macaco, foi coletada em Campo Rupestre, Cerrado
(lato  sensu),  Floresta  Estacional  Semidecidual,  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial),  Floresta
Ombrófila  Mista  e  Área  antrópica  associadas  a  Mata  Atlântica,  Cerrado  e  Amazônia  nos  estados  do
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=1008724  km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções
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biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência confirmada em Unidades de
Conservação de proteção integral e em áreas com paisagem extensões significativas de ecossistemas
naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie  ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias  e  em
distintos  domínios  fitogeográficos,  de  forma  frequente  na  maior  parte  das  localidades  em  que  foi
registrada, inclusive em áreas antropizadas. Os frutos comestíveis são muito apreciados, e muitas
vezes é  encontrada como espécie  pioneira  dentro  de sua faixa nativa,  além de possuir  rápido
crescimento,  fixar  o  nitrogênio  atmosférico  e  ter  bom potencial  para  uso  como espécie  pioneira  no
restabelecimento de florestas (Tropical Plants Database, 2018). A casca é uma fonte de taninos e a
madeira é usada para itens de baixo valor e também como combustível e para produção de carvão
(Tropical Plants Database, 2018). Apesar distro, 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, I. sessilis
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.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora 20(2, beibl.): 114. 1837. Popularmente conhecida por ingá ferradura e ingá
macaco na região Sudeste (Flora do Brasil 2020, 2018). De acordo com especialista botânico a
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espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Sim. Frutos comestíveis
(http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Inga+sessilis). 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R: Sim. Parque Natural Municipal Varginha Bororé-Colônia, Parque Estadual da Serra do
Mar, Parque Estadual Turístico Alto Ribeira, Parque Nacional da Serra do Itajaí, Parque Nacional da
Tijuca, Parque Nacional de Itatiaia, Parque Estadual do Forno Grande, Parque Estadual de Jacupiranga,
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Nacional da Bocaina, Parque Estadual dos Três Picos,
Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima, Reserva Particular do Patrimônio Natural Jorge
Monteiro, Parque Estadual Carlos Botelho, Parque Nacional do Caparaó, Parque Estadual do Itacolomi,
Reserva Biológica do Tinguá, Parque Estadual da Cantareira, Parque Estadual do Ibitipoca, Estação
Biológica de Boracéia, Parque Nacional da Serra do Itajaí, Parque Estadual do Jaraguá, Parque
Estadual Mata dos Godoy, RPPN Rio das Lontras, Parque Nacional de São Joaquim, Parque Ecológico
Municipal de Maracajá, Parque Estadual da Serra Furada, Parque Ecológico Municipal José Milanese. 3
- apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R: Sim. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R:
Sim. Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica (Inga in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico
do Rio de Janeiro.Disponível em: . Acesso em: 23 Nov. 2018). 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim.
; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não. 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho
populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Frequente; 9 -
apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R: Não. (Mario Gomes, com. pess. 23/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Os frutos comestíveis são muito apreciados dentro da gama nativa de plantas e são
normalmente recolhidos da natureza (Tropical Plants Database, 2018).
Muitas vezes encontrado como um pioneiro dentro de sua faixa nativa, a árvore é de rápido
crescimento, produz uma fruta comestível que também é muito apreciada pela vida selvagem, e
também fixa o nitrogênio atmosférico (Tropical Plants Database, 2018). Tem um bom potencial para
uso como espécie pioneira no restabelecimento de florestas (Tropical Plants Database, 2018).
A casca é uma fonte de taninos (Tropical Plants Database, 2018). A madeira é usada para itens de
baixo valor, como placas, revestimentos, fósforos, e também usada como combustível e para fazer
carvão (Tropical Plants Database, 2018).

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

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

População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada frequente (Mario Gomes, com.
pess. 23/11/2018). 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:
Espírito Santo (Dutra 834), Minas Gerais (Siqueira et al. 725), Rio de Janeiro (Bello et al 106), São
Paulo (Lombardi 6466), Paraná (Hatschbach e Kasper 41718), Santa Catarina ( Korte e Kniess 2725) e
Rio Grande do Sul (Molz 125).
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AOO: 1476km²
EOO: 1008724km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
2 Savanna
Biomas: Amazônia
Cerrado
Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa Montana
Floresta Ombrófila Densa Submontana
Floresta Ombrófila Mista
Savana
Afloramento Rochoso
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Cerrado (lato sensu)
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Ombrófila Mista
Área antrópica
Resume: Árvores até 20 m de altura, ocorrendo nos domínios da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020, 2018). Frequente na Floresta Ombrófila Densa Submontana e Montana, nas
Florestas Estacionais Semideciduais Montanas que cobrem parte da Serra da Mantiqueira e nas
Florestas de Araucária do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Flora do Brasil 2020, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting

297



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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Apesar de sua enorme importância para a conservação de espécies e a prestação de
serviços ecossistêmicos, o Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal original, e apenas
19,8% permanece inalterado. Entre 2002 e 2011, taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores do que na Amazônia (Strassburg et al., 2017).

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

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

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Natural Municipal Varginha Bororé-Colônia, Parque Estadual da
Serra do Mar, Parque Estadual Turístico Alto Ribeira, Parque Nacional da Serra do Itajaí, Parque
Nacional da Tijuca, Parque Nacional de Itatiaia, Parque Estadual do Forno Grande, Parque Estadual de
Jacupiranga, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Nacional da Bocaina, Parque Estadual dos
Três Picos, Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima, Reserva Particular do Patrimônio Natural
Jorge Monteiro, Parque Estadual Carlos Botelho, Parque Nacional do Caparaó, Parque Estadual do
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Itacolomi, Reserva Biológica do Tinguá, Parque Estadual da Cantareira, Parque Estadual do Ibitipoca,
Estação Biológica de Boracéia, Parque Nacional da Serra do Itajaí, Parque Estadual do Jaraguá, Parque
Estadual Mata dos Godoy, RPPN Rio das Lontras, Parque Nacional de São Joaquim, Parque Ecológico
Municipal de Maracajá, Parque Estadual da Serra Furada, Parque Ecológico Municipal José Milanese

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

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

Uso: 6. Other chemicals
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

Uso: 11. Other household goods
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

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

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

Inga virescens Benth.

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente conhecida por ingá-verde, foi coletada em Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta
Ombrófila Mista Floresta Estacional Decidual associadas a Mata Atlântica nos estados de São Paulo,
Paraná,  Santa  Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=673168 km²,
diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente
(2016), e ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integra. 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,  I.  virescens  foi  considerada  como Menor  Preocupação  (LC),
demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e  números  populacionais)  a  fim  de  se
ampliar  o  conhecimento  disponível  e  garantir  sua  perpetuação  na  natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: London J. Bot. 4: 605. 1845. Popularmente conhecida como Inga verde no estado
de Santa Catarina (Flora do Brasil 2020, 2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 -
apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Não. 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R:
Sim. Estação Ecológica de Bananal, Parque Estadual Mata dos Godoy, Parque Estadual de Campinhos,
Parque Nacional da Bocaina, Parque Ecológico Paulo Gorski. 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R: Sim. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R: Não. 5 - possui amplitude de habitat.
R: Sim. 6 - possui especificidade de habitat. R: Não. 7 - apresenta dados quantitativos sobre o
tamanho populacional. R: Não. 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R: Ocasional.
9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R. (Mario Gomes, com. pess. 23/11/2018).

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

População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada ocasional. Não apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional (Mario Gomes, com. pess. 23/11/2018).
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência no estado:
São Paulo (Gonçalves et al. 126), Paraná (Roderjan), Santa Catarina (Smith et al 7629) e Rio Grande
do Sul (Kegler 1339).
AOO: 380km²
EOO: 673168km²

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
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Submontana
Floresta Ombrófila Densa Montana
Floresta Ombrófila Mista
Floresta Estacional Decidual Aluvial
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Ombrófila Mista
Floresta Estacional Decidual
Resume: Árvores até 8 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:
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past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Ecológica de Bananal, Parque Estadual Mata dos Godoy, Parque
Estadual de Campinhos, Parque Nacional da Bocaina, Parque Ecológico Paulo Gorski.

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

Inga vulpina Mart. ex Benth.

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até XX m, endêmica do Brasil  (Flora do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por ingá-bugiu e ingá-banana ,  foi  coletada em Área antrópica, Campo
Rupestre, Cerrado (lato sensu),  Floresta Ciliar e/ou de Galeria e Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
associadas ao Cerrado e a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=1010230 km²,
diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente
(2016),  e  ocorrência  confirmada  em Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral  com extensões
significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie  ocorre  em
múltiplas fitofisionomias e em distintos domínios fitogeográficos, de forma ocasional na maior parte
das localidades em que foi registrada. Os frutos apresentam polpa comestível de sabor doce (Tropical
Plants  Database,  2018).  Não  existem dados  sobre  tendências  populacionais  que  atestem para
potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais
ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Assim, I. vulpina foi considerada como
Menor  Preocupação  (LC),  demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e  números
populacionais)  a  fim  de  se  ampliar  o  conhecimento  disponível  e  garantir  sua  perpetuação  na
natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Transactions of the Linnean Society of London 30(3): 625. 1875. Nomes
populares: ingá bugiu e ingá banana (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De acordo com
especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Fruto
com polpa comestível de sabor doce (http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Inga+vulpina).;
2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Parque Nacional da Serra do Cipó, Parque Estadual
do Itacolomi, Reserva Particular do Patrimonio Natural do Serra de Ibitipoca Hotel, Área de Proteção
Ambiental das Andorinhas, Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual do Brigadeiro, RPPN
Santuário do Caraça, Reserva Biológica de Córrego Grande, Est. Ecológica do Tripuí, Parque do Estado
de São Paulo, ; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com
distribuição ampla. R.: Sim. Cerrado e Mata Atlântica (Inga in Flora do Brasil 2020 em construção.
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.Disponível em: . Acesso em: 23 Nov. 2018).; 5 - possui amplitude de
habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não. ; 7 - apresenta dados quantitativos
sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.:
Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: ; (Mario Gomes, com. pess.
23/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Fruto com polpa comestível de sabor doce (Tropical Plants Database, 2018).
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Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Inga+vulpina. (acesso em 14 de dezembro 2018).

População:
Ocasional (Gomes, M., com. pess., 2018).

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Bahia (Guedes 5470), Espírito Santo (Oliveira 96), Goiás (Cardoso 283), Minas Gerais (Braga
3752), Paraná (Silva 611), Rio de Janeiro (Siqueira 2241), Santa Catarina (Reitz 5134) e São Paulo
(Hoehne s.n.).
AOO: 340km²
EOO: 1010230km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Área antrópica
Campo Rupestre
Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 5 m de altura que ocorre no Cerrado e na Mata Atlântica na Área Antrópica,
Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (= Floresta
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Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução
maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados no
Brasil. De
acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de
desmatamento
tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas
florestais
encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE,
2018).
Criado em 1985, o monitoramento feito pelo Atlas permite nesta edição quantificar o desmatamento
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acumulado em alguns Estados nos últimos 30 anos. O Paraná lidera este ranking, com 456.514
hectares desmatados, seguido por Minas Gerais (383.637 ha) e Santa Catarina (283.168 ha). O total
consolidado de desmatamento identificado pelo Atlas desde a sua criação, que não incluiu alguns
Estados em determinados períodos, chega a 1.887.596 hectares (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE, 2016).

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
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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 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.,
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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: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O fogo apesar de estar associado a vegetação de cerrado, têm efeitos danosos sobre as
espécies quando sua
origem é antrópica (Verdi et al., 2015). Os incêndios com origem antrópica acontecem com
frequência,
severidade e intensidade muito maior que no passado (Pivello, 2011) e, diferentemente daqueles
deflagrados
por raios, têm efeitos danosos sobre as espécies, mesmo aquelas adaptadas ao regime de fogo
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(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: Parque Nacional da Serra do Cipó, Parque Estadual do Itacolomi, Reserva
Particular do Patrimonio Natural do Serra de Ibitipoca Hotel, Área de Proteção Ambiental das
Andorinhas, Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual do Brigadeiro, RPPN Santuário do
Caraça, Reserva Biológica de Córrego Grande, Est. Ecológica do Tripuí, Parque do Estado de São Paulo
(Gomes, M., com. pess., 2018).

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

FABACEAE

Jacqueshuberia purpurea Ducke

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campinarana e Floresta de Igapó associadas a Amazônia no estado do Amazonas.
Apresenta distribuição relativamente ampla, EOO=37272 km² e ocorrência confirmada em áreas onde
ainda  predominam  na  paisagem  ecossistemas  florestais  amazônicos  em  estado  prístino  de
conservação. Apesar da aparente pouca representatividade em herbários, frequente para espécies da
região  amazônica  onde  esforços  amostrais  ainda  são  insuficientes  (BFG,  2015),  não  existem dados
sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além
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de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza.
Assim, 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: Trop. Woods 31: 14. 1932.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
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estado: AMAZONAS, município de Itacoatiara (Fróes 25253), Manaus (Zartman 7788), Presidente
Figueiredo (Ducke 1949), São Gabriel da Cachoeira (Ducke 23924).
AOO: 28km²
EOO: 37272.17km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Floresta de Igapó
Resume: Árvores de 4-5 m de altura (Silva e Graham, 1980), ocorrendo em campinarana e floresta de
igapó na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

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

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

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

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

Jacqueshuberia quinquangulata Ducke

Risco de extinção: DD

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

Justificativa:  Árvore  de  4  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).  Foi
coletada em Campinarana e Floresta de Igapó no estado do Pará, município de Gurupá. É conhecida
por somente três coletas, e desde sua última documentação na natureza em 1973, pouco se avançou
em relação ao estado de conhecimento de J. quinquangulata. Segundo Silva et al. (2013), a espécie
apresenta populações restritas a uma área reduzida de campina mal drenada em Gurupá, e diante da
exploração  econômica  e  possível  perda  de  habitat  na  verificada  na  região,  poderá  ser  conduzida  a
categoria de Extinta (EX) no futuro (Silva et al., 2013). Mesmo diante dessa potencial extinção local,
sabe-se que a região em que foi coletada ainda resguarda extensões consideráveis de ecossistemas
amazônicos em estado prístino, além de representarem áreas de relativo baixo esforço amostral
(BFG, 2015). Diante da carência de dados geral, a espécie foi considerada como Dados Insuficientes
(DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou a condução
de avaliação de risco de extinção. Novos estudos buscando encontrar a espécie em outras localidades
na região próxima a sua área de ocorrência fazem-se necessários para melhorar o conhecimento
sobre sua distribuição e assim possibilitar assim uma robusta avaliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 119. 1922.

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

População:
Apresenta populações restritas a uma área reduzida de campina mal drenada em Gurupá e diante da
exploração econômica e possível perda de habitat na região poderá ser conduzida a categoria de
planta extinta (Silva et al., 2013).

Reference:
Silva, W.L. da S. e, Gurgel, E.S.C., Santos, J.U.M. dos, Falcão-da-Silva, M., 2013. Inventário e
distribuição geográfica de Leguminosae no arquipélago de Marajó, PA, Brasil. Hoehnea 40, 627–647.

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: PARÁ, município de Gurupá (Ducke 15953).
AOO: 8km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Floresta de Igapó
Resume: Árvore de 4 m de altura (Silva 5036), restrita à uma zona de transição de campina para
floresta, na Amazônia (Silva e Graham, 1980; Silva et al., 2013).

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

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

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

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

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

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

Leptolobium araguaiense Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore  de  até  6  m,  terrestre  e  endêmica  do  Brasil;  ocorre  em  Campos  Limpos  de
murundus  ou  em Vegetação  Secundária  (capoeiras)  principalmente  entre  os  estado  do  Pará  e
Tocantins, nos biomas Amazônia e Cerrado e em suas áreas de contato, principalmente ao longo da
bacia do rio Araguaia (Rodrigues e Tozzi, 2012; Rodrigues, 2018). Ocorre nos municípios de Conceição
do Araguaia, Canaã dos Carajás e Marabá, no Pará, e Pium, no Tocantins. Apesar de ocorrer em
ambientes alterados por ações antrópicas, uma subpopulação está protegida no Parque Nacional do
Araguaia (Ilha do Bananal). A espécie possui distribuição restrita AOO=16 km² e está sujeita a 4
situações de ameaça. As principais ameaças são: mineração em larga escala, ampliação exponencial
do  fluxo  migratório  para  a  região  a  partir  da  instalação  das  atividades  mineradoras  (  Cabacinha  e
Fontes, 2014; Cabral et al., 2011; Fernandes et al., 2011), desmatamento descontrolado e expansão
de atividades agropecuárias extensivas em Marabá, Conceição do Araguaia e Canaã dos Carajás
(Lapig, 2018; MMA/IBAMA, 2001), além do aumento na frequência de incêndios (MMA/ IBAMA, 2001).
Infere-se o declínio contínuo de extensão/qualidade de habitat. Por essas razões, sugerem-se ações
de pesquisa específicas sobre a distribuição, números populacionais e dados ecológicos da espécie,
além de demais aspectos de sua conservação, uma vez que os impactos da mineração extensiva
existente nas populações naturais deste táxon permanecem pouco compreendidos.
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Perfil da Espécie

Notas: Notas: Leptolobium araguaiense Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo é uma espécie nativa e endêmica
do Brasil. A espécie foi descrita em 2010 na revista Brittonia 62(1): 20–22. O material tipo é Plowman
9034, foi coletado em Conceição do Araguaia no Pará e encontra-se depositado no herbário MG
(Holótipo) e NY (Isótipo) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018; Reflora, 2018).

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

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Leptolobium araguaiense é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre nos estados do PARÁ,
municípios de Conceição do Araguaia (Plowman, 9034), Canaã dos Carajás (Ribeiro, 1261) e Marabá
(Fróes e Black, 24759); TOCANTINS, município de Pium, no Parque Nacional Araguaia (Mendonça,
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4069).
AOO: 16km²
EOO: 11082km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Cerrado
Amazônia
Tipo de Vegetação: Campo Limpo
Resume: Leptolobium araguaiense é uma árvore de até 6 metros de altura, terrestre, perene que
ocorre nos biomas Amazônia e Cerrado, ao longo da bacia do rio Araguaia, em campos limpos de
murundus ou em vegetação secundária (Rodrigues e Tozzi, 2012).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Fev to Mar
fruiting Jun to Jun
Resume: Leptolobium araguaiense possui inflorescências paniculadas, terminais, as flores são
hermafroditas. Coletada com flores em fevereiro e março com frutos em junho (Rodrigues e Tozzi,
2012).

Ameaças:
Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: A paisagem da região da bacia do rio Araguaia encontra-se completamente fragmenta. As
ilhas de vegetação remanescentes, em sua maioria estão isoladas, cercadas por agricultura (soja e
algodão) e por pastos (Cabacinha e Fontes, 2014). A criação de gado, pesca e caça predatórias, além
do uso do fogo são as principais atividades conflitantes (MMA/ IBAMA, 2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Conceição do Araguaia (PA) acumulou cerca de 3.700 ha de desmatamento
entre 2012-2016, além de contar com somente cerca de 19% de remanescentes de vegetação nativa
original em seu território, além de cerca de 44% da área total constituírem pastos. Aliado a isso,
existem somente 152 ha de Unidades de Conservação de uso sustentável em seu território, categoria
de proteção que permite uso (Lapig, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Marabá (PA) acumulou cerca de 32.995 ha de desmatamento entre
2012-2016, além de contar com somente cerca de 51% de remanescentes de vegetação nativa
original em seu território, além de cerca de 42% da área total constituírem pastos. Apesar disso,
cerca de 15% do território encontra-se protegido pord Unidades de Conservação de diferentes forma
de uso e esferas administrativas (Lapig, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
locality
Detalhes: O município de Canaã dos Carajás (PA) acumulou cerca de 752 ha de desmatamento entre
2012-2016, além de contar com somente cerca de 46% de remanescentes de vegetação nativa
original em seu território, além de cerca de 43% da área total constituírem pastos. Cerca de 138% do
território encontra-se protegido por Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Lapig, 2018).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Cabral et a.l (2011), a instalação da maior operação de retirada de minério de
cobre e ferro do mundo pela Vale do Rio Doce gerou, desde meados da década de 1980, uma
ampliação exponencial do fluxo migratório para a região, contribuindo diretamente para o atual
cenário de devastação sócio-ambiental experienciado na região,além de desmatamento ilegal
generalizado em alguns municípios (Marabá).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
Detalhes: Rodeadas pela Floresta Nacional de Carajás (FLONA Carajás), que é uma Unidade de
Conservação entre Marabá, Paraopebas e Canaã dos Carajás, estão as minas do Complexo de
Carajás, ( a uma altitude de 660 m do nível do mar, a maior mineração a céu aberto do planeta. A
Serra dos Carajás é um complexo de cristais e chapadas localizado entre os rios Itacaiúnas e
Parauapebas. A instalação da infraestrutura para sua lavra tem início em fevereiro de 1978. O
Complexo Grande Carajás é formado por mina, áreas de beneficiamento, porto e ferrovia. Existem
diferentes reservas de minerais no Complexo da mina de Carajás, algumas com exploração e outras
inexploradas. Quando do início das atividades em Carajás, suas reservas foram avaliadas em 18
bilhões de toneladas de minério de ferro, com teor médio de pureza de 66,13%83. O complexo da
mina de Carajás é dividido em quatro setores: Serra Norte, Serra Leste, Serra São Félix e Serra Sul. A
Serra Leste foi a primeira a começar a ser explorada, iniciando em 1984. Além das quatro minas de
Carajás, existem na região as minas de Salobo (cobre), próxima a Parauapebas, a mina Azul
(manganês) e a mina do Sossego (cobre) (Fernandez et al., 2011)
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Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Pium (TO) acumulou cerca de 16.711 ha de desmatamento entre
2012-2016, apesar de ainda contar com cerca de 74% de remanescentes de vegetação nativa original
em seu território, além de cerca de 22% da área total constituírem pastos. Cerca de 70% do território
encontra-se protegido por Unidades de Conservação de distintas esferas administrativas e graus de
proteção (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie possuí registros na Ilha do Bananal, dentro dos limites do Parque Nacional do Araguaia (R.
C. de Mendonça, 4069).

FABACEAE

Leptolobium glaziovianum (Harms) Sch.Rodr. &
A.M.G.Azevedo

Risco de extinção: ENB2ab(iii)

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

Justificativa:  Árvore  de  até  15  m,  endêmica  do  Brasil  (Rodrigues,  2018).  Conhecida  popularmente
como sobral,  foi  coletada  em Cerrado  sensu  stricto,  Floresta  Ciliar/  de  Galeria  e  Floresta  Ombrófila
Densa associadas ao Cerrado e a Mata Atlântica nos estados de Minas Gerais, Distrito Federal e Rio
de Janeiro. Apresenta AOO=36 km² e três situações de ameaça. A intensa urbanização verificada em
quatro municípios em que foi registrada (Sobreira e Fonseca, 2001; Fernandes et al., 2005; Santos et
al., 2010; Lapig, 2018), aliada a expansão do gado, indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas,
fogo  e  expansão de  áreas  urbanas  e  agricultáveis  (Ratter  et  al.,  1997,  Françoso  et  al.,  2015;
Strassburg et al., 2018) ao longo de toda sua distribuição ameaçam a perpetuação da espécie na
natureza. Apesar da ocorrência em Unidade de Conservação, as mesmas não encontram-se livre da
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incidência das ameaças descritas, apesar da intensidade e frequência distinta quando afetam áreas
protegidas. Assim, L. glaziovianum foi considerada Em Perigo (EN) de extinção, demandando ações de
pesquisa (distribuição, tendências populacionais) e conservação (inclusão em Planos de Ação/ Manejo
de UCs) urgentes a fim de se evitar sua extinção na natureza em futuro próximo.

Perfil da Espécie

Notas: Leptolobium glaziovianum (Harms) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo foi descrita em: Taxon 57(3):
983. 2008. O nome vernáculo é sobral (Rodrigues, 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: A espécie foi registrada nos estados: DISTRITO FEDERAL, municípios de Brasília (Vale 268) e
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Sobradinho (Paula, 3105A); MINAS GERAIS, municípios Belo Horizonte (Roth 1856), Ouro Preto (Badini
23812) e Sabará (Glaziou 18207) e RIO DE JANEIRO, município de Itatiaia (Lima,2664).
AOO: 36km²
EOO: 88859km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Savana
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Leptolobium glaziovianum é uma árvore terrestre perene de até 14 m de altura. A espécie
ocorre no bioma Cerrado, em borda de mata ciliar e no cerrado s. str. (Rodrigues & Tozzi, 2012).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jan to Jan
flowering Mar to Mar
flowering Nov to Nov
fruiting Apr to May
fruiting Oct to Oct
Resume: Leptolobium glaziovianum é uma espécie hermafrodita, coletada com flores em janeiro,
março e novembro e com frutos em abril, maio e outubro (Rodrigues & Tozzi, 2012).

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A evolução da população e a densidade demográfica na área do Cerrado Brasileiro tem
valores baixos, se comparado ao restante do país, porém são crescentes (Santos et al., 2010). Em
Brasília, o senso demográfico de 2010 realizado pelo IBGE apontou 444,07 pessoas por quilômetro
quadrado (IBGE, 2013).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: No Cerrado brasileiro, estima-se que restem apenas 50% da cobertura florestal natural. A
taxa de desmatamento tem aumentado, principalmente devido à expansão do gado, indústrias de
soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Ratter et al. 1997, Françoso et al.
2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal nativa, e apenas 19,8%
permanecem inalterados. Entre 2002 e 2011, as taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores que na Amazônia. A proteção atual permanece fraca. As áreas protegidas
públicas cobrem apenas 7,5% do bioma (em comparação com 46% da Amazônia) e, de acordo com o
Código Florestal brasileiro, apenas 20% (em comparação com 80% na Amazônia) de terras privadas
são destinadas a conservação (Strassburg et al., 2017). Como resultado, 40% da vegetação natural
remanescente pode agora ser legalmente convertida (Soares-Filho et al., 2014).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
Declínio:
habitat
Detalhes: Em estudo de degradação ambiental causada pela agricultura em Minas Gerais, o município
de Ouro Preto obteve um índice de degradação ambiental de 84% (Fernandes et al., 2005).

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

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica do IBGE, Brasília, Distrito Federal (Ferreira 458).

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

Leptolobium parvifolium (Harms) Sch.Rodr. &
A.M.G.Azevedo

Risco de extinção: ENB2ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:21-08-2018

Justificativa:  Árvore de até  10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como cafezinho ou flor-de-alma, foi coletada em Caatinga sensu stricto nos
estados do Ceará, divisa com Pernambuco, e Piauí. Apresenta AOO= 44 km² e estrita relação com
habitat, atualmente severamente fragmentado. Estimativas otimistas apontam para algo entre 30,4%
a 51,7% da área total  da  Caatinga já  severamente  impactados  e  fragmentados  por  atividades
antrópicas  (Leal  et  al.,  2005).  Além  disso,  áreas  naturais  de  ocorrência  da  espécie  tem  sido
drasticamente alteradas em praticamente todos os municípios de ocorrência, principalmente pela
expansão das atividades turísticas e especulação imobiliária na região costeira do Ceará (Araujo et
al.,  2009;  Martins  Júnior,  2013;  Albuquerque,  2012),  atividades  agropecuárias  (Lapig,  2018),
ampliação  de  redes  de  infraestrutura  (MIN,  2018;  Araujo  et  al.,  2009),  incidência  de  incêndios
(Loebmann, 2010) e desmatamento para produção de combustível (Leal et al., 2005). Considerando
sua distribuição restrita, exclusiva à Caatinga, pouca proteção legal dos ecossistemas da região em
que ocorre (MMA, 2011), alto grau de fragmentação e declínio contínuo em extensão e qualidade do
habitat,  a  espécie  foi  considerada Em Perigo  (EN).  Devem ser  incentivadas  ações  de  pesquisa
(distribuição e censo populacional) e conservação (in situ e ex situ, inclusão em Plano de Ação e
Planos de Manejo) para garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Leptolobium parvifolium (Harms) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo é uma espécie nativa e endêmica
do Brasil. A espécie foi descrita em 2008 na revista Taxon 57(3): 983. O material tipo é Ule, 7156, foi
coletado no Piauí e encontra-se depositado no herbário K (Flora do Brasil 2020, em construção).
Popularmente conhecida como cafézinho ou flor-de-alma (Castro, s.n.).

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: Leptolobium parvifolium é uma espécie endêmica do Brasil, e ocorre nos seguintes
municípios: CEARÁ: Cascavel (Castro, 938), Russas (Silveira, s.n.), Caucaia (Nunes, s.n.) e Jati, na
divisa com Pernambuco (Heringer, 752), PIAUÍ: Pedro II (Castro, s.n.), São Miguel do Tapuio
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(Fernandes, s.n.) (Rodrigues e Tozzi, 2012).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Fitofisionomias: Savana Florestada
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Carrasco
Resume: Leptolobium parvifolium é uma árvore de até 10 metros de altura, terrestre, perene que
ocorre no bioma Caatinga e em áreas de transição com o Bioma Cerrado, em vegetação arbóreo-
arbustiva baixa sobre afloramentos rochosos (Rodrigues & Tozzi, 2012).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jan to Jan
flowering Mar to Mar
flowering May to May
fruiting Apr to Apr
Resume: Leptolobium parvifolium possui inflorescências paniculadas, terminais, as flores são
hermafroditas. Coletada com flores em janeiro, março e maio e com frutos em abril.(Rodrigues &
Tozzi, 2012).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
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Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Cascavel (CE) é alvo de expansão imobiliária devido ao aumento do turismo
na região (Martins Júnior, 2013; Albuquerque, 2012). O município possui como principal atividade
econômica o comércio e nas últimas décadas tem tido uma grande expansão das atividades turísticas
que convertem ambientes naturais para a construção de empreendimentos comerciais e outras
atividades humanas, como dragagens, construção de moles, barreiras, portos, etc (Martins Júnior,
2013; Albuquerque, 2012).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Russas (CE), com cerca de 159.024 ha, possui aproximadamente 10,6% da
área destinada à pastagem (LAPIG, 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Caucaia (CE) apresenta-se atualmente como um dos principais polos
turísticos do Ceará, tendo o segundo maior fluxo turístico do estado com cerca de 300 mil turistas por
ano, principalmente devido a influência polarizadora da metrópole Fortaleza e praia do Cumbuco. Na
lógica turística metropolitana, destacam-se a concentração de empreendimentos e investimentos
turísticos nos espaços litorâneos. Desde 2004, o município de Caucaia vem apresentando um elevado
crescimento demográfico, bem como a execução de grandes projetos econômicos que estão sendo
implementados no território municipal e no seu entorno, citando, por exemplo, o Complexo Industrial
e Portuário do Pecém (CIPP), o qual conterá uma refinaria, uma siderúrgica e uma zona de
processamento de exportação (ZPE).Caucaia detém a 2ª maior concentração turística do estado do
Ceará, atrás apenas de Fortaleza. É necessário enfatizar que em Caucaia o número de turistas
cresceu entre os anos de 2007-2008 a um percentual de 42,28% (Araújo et al., 2009).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A APA Serra da Ibiapaba, a segunda maior nesta categoria do Brasil, na qual o município de
Pedro II encontra-se inserido, sofre com queimadas e desmatamentos indiscriminados, caça
predatória, comércio ilegal de animais silvestres, mal gerenciamento dos recursos hídricos, uso
indiscriminado de agrotóxicos e uso inadequado do solo (Loebmann, 2010).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Castelletti et al. (2004) modelaram os efeitos das estradas sobre a vegetação de Caatinga e
adicionaram novos valores às áreas já utilizadas para agricultura e pastagem estimadas pelo IBGE. A
área de Caatinga modificada obtida pelos autores variou de 223.100km² a 379.565km². Esses
números indicam que entre 30,4% e 51,7% da área da Caatinga foi alterada por atividades
antrópicas. A primeira estimativa coloca a Caatinga como o terceiro ecossistema mais degradado do
Brasil, atrás da Mata Atlântica e do Cerrado. A segunda estimativa, entretanto, eleva a Caatinga para
o segundo ecossistema mais degradado do Brasil, passando à frente do Cerrado. Contudo, é possível
que mesmo esses valores ainda estejam subestimados, porque é difícil dimensionar a extensão da
perda dos ecossistemas naturais e da flora e fauna do Nordeste brasileiro nos últimos 500 anos. Os
registros históricos produzem pistas pequenas, mas dramáticas, da 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: 4.2 Utility & service lines
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A espécie possui subpopulações documentadas dentro da área de influência das obras de
transposição do Rio São Francisco - Eixo Norte, que percorre praticamente toda a divisa entre Ceará,
Pernambuco e Paraíba, em um total de 140 km (principalmente no município de Jati e adjacências,
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onde está instalada uma represa de grande porte em funcionamento deste Janeiro de 2018) (MIN,
2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
Apenas 1,75% da área original da Caatinga é protegida por Unidades de Conservação de Proteção
Integral e 7% por Unidades de Conservação de Uso Sustentável, o que coloca como um dos biomas
menos protegido dentre todos os biomas brasileiros (MMA 2011; Brasil 2018, b). L. parvifolium foi
documentado somente dentro dos limites da APA da Serra de Ibiapaba, uma das maiores do Brasil.

FABACEAE

Leptolobium tenuifolium Vogel

Risco de extinção: ENB2ab(iii)

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

Justificativa:  Árvore  de  até  25  m,  endêmica  do  Brasil  (Rodrigues,  2018).  Conhecida  popularmente
como juruna e sucupira-da-beira-d´água, foi registrada em Floresta Ombrófila Densa e Restinga nos
estado da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Apresenta AOO=44 km², e sua população encontra-
se severamente fragmentada. A Mata Atlântica possui hoje entre 11,4% a 16% da vegetação original,
e cerca de 42% da área florestal total é atualmente representada por fragmentos menores que 250
hectares (Ribeiro et al. 2009). Apesar da ocorrência também em vegetação perturbada, os registros
realizados na Bahia e no Rio de Janeiro, extremos de sua distribuição conhecida, foram realizados a
32 anos e 40 anos, respectivamente. Estes municípios perderam entre 65% e 97% da cobertura
original de Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund, 2001; Carvalho, et al. 2006; SOS Mata
Atlântica e INPE,  2018;  Lapig,  2018),  a  partir  do desenvolvimento urbano acelerado,  atividades
agropecuárias intensivas (criação de gado, silvicultura, monoculturas de cana-se-açúcar, cacau, coco-
da-Bahia) e mineração (IBGE Cidades@, 2012; Mendonza et al., 2000; Ibá, 2015). No Espírito Santo,
onde a espécie tem sido documentada com mais frequência, ameaças também ampliam seu risco de
extinção (Siqueira et al., 2004; Ibá, 2015). Assim, a espécie foi considerada Em Perigo (EN) pela sua
distribuição  restrita,  população  severamente  fragmentada  e  declínio  contínuo  em  extensão  e
qualidade de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, tendências populacionais) e
conservação (busca por indivíduos dentro de Unidades de Conservação de proteção integral, Plano de
Ação) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Leptolobium tenuifolium Vogel foi descrita em: Linnaea 11: 391. 1837. Os nomes vernáculos
da espécie são Juruna e Sucupira-da-beira-d´água (Rodrigues, 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: A espécie foi registrada nos estados: BAHIA, municípios Ilhéus (Silva 2052) e Mucuri (Belém
3857); ESPIRITO SANTO, municípios Aracruz (Pereira 3668), Linhares (Kuhlmann 208) e Serra (Pereira
7836); RIO DE JANEIRO, município Campos dos Goytacazes (Viana 1360).
AOO: 44km²
EOO: 37589km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Leptolobium tenuifolium é uma arvore terrestre, perene de até 25 metros de altura. A
espécie ocorre na Mata Atlântica em matas ripárias, vegetação alterada, bordas de manguezais e de
matas de restinga (Rodrigues & Tozzi, 2012).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Apr to Apr
fruiting Apr to Apr
fruiting Jul to Jul
fruiting Sep to Sep
Resume: Leptolobium tenuifolium é uma espécie hermafrodita, coletada com flores em abril e com
frutos em abril, julho e setembro (Rodrigues & Tozzi, 2012).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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past
Declínio:
habitat
mature individuals
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: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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, seringuais, coco-da-bahia e a pecuária. Também é
comum o extrativismo da piaçava (IBGE Cidades@, 2012).

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

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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Detalhes: O município de Linhares possui 35% de sua área ocupada por pastagem.

Ameaça: 2.1.1 Shifting agriculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Linhares possui 11.722 ha de área plantada com cana-de-açúcar e 10.596
ha com floresta plantada (Lapig, 2018).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A prática de queimar os canaviais com a finalidade de diminuir a quantidade de palha e,
desta forma, facilitar a colheita se consolidou na década de 1970, com o surgimento do Programa
Nacional do Álcool. Ao contrário de outras regiões canavieiras do País, na região de Linhares (ES), os
solos de tabuleiro passaram a ser cultivados com cana-de-açúcar apenas nas últimas décadas
(Mendonza et al., 2000). O município de Linhares possui 539 ha de áreas queimadas (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Com 228.781 ha de área ocupada com árvores de Eucalyptus, o Espírito Santo é o sexto
estado da federação com a maior área plantada em 2014 (Ibá, 2015)

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

Ameaça: 2.2.2 Agro-industry plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Entre 1967 e 1986, o Governo Federal
implantou o Programa de Incentivos Fiscais ao
Reflorestamento que, no Espírito Santo,
promoveu a ocupação de extensas áreas com
plantios homogêneos, principalmente
Eucalyptus e Pinus, mudando o enfoque da
exploração florestal de áreas naturais para
plantadas, alterando também o perfil industrial,
de madeireiro para celulose, através da
implantação de importante pólo de celulose
nos cenários regional e nacional.
Atualmente o Estado do Espírito Santo é o
primeiro produtor e exportador mundial de
celulose branqueada de fibra curta,
representado pela Aracruz Celulose S.A.

Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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
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da produção foi 128.164.896 R$ em 2015 (Lapig, 2018)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município Campos dos Goytacazes possui 173.248 ha dedicadas à pastagem, equivalente
ao 43,05% da área do município (Lapig, 2018)

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na APA Praia Mole (Pereira 7836).

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

Luetzelburgia andrade-limae H.C.Lima

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Gláucia Crispim
Data:17-12-2018

Justificativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Cardoso, 2018). Popularmente conhecida por
banha-de-galinha,  carne-d'anta  e  pau-d'anta,  foi  coletada  em Caatinga  (stricto  sensu),  Floresta
Estacional  Decidual  e  Vegetação  sobre  afloramentos  rochosos  associadas  ao  Cerrado  e  a  Caatinga
nos  estados  da  Bahia,  Goiás  e  Minas  Gerais.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=172700 km²,
diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente
(2015), e ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas com
extensões  significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie
ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias  e  em  distintos  domínios  fitogeográficos,  de  forma  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,  L.
andrade-limae  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: An. Soc. Bot. Brasil, XXXIV Congr. Nac. Bot. 2: 191 (1984). Popularmente
conhecida por banha-de-galinha, carne-d'anta, pau-d'anta no estado da Bahia (Cardoso, 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. APA Gruta dos Brejões. 3 - apresenta registros
recentes, entre 2010-2018. R: Sim. 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R: Sim. Caatinga e
Cerrado (Cardoso, D.B.O.S. Luetzelburgia in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do
Rio de Janeiro.Disponível em: . Acesso em: 23 Nov. 2018); 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. (Mario Gomes, com. pess. DIA/MÊS/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).
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Cardoso, 2018), com ocorrência nos estados: Bahia (Cardoso
3002), Goiás (Cardoso 2518), Minas Gerais (Cardoso 3692).

AOO: 96km²
EOO: 172700km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 2 Savanna
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
6 Rocky Areas [e.g. inland cliffs, mountain peaks]
Biomas: Caatinga
Cerrado
Fitofisionomias: Floresta Estacional Decidual Aluvial
Estepe Gramíneo-Lenhosa
Afloramento Rochoso
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Floresta Estacional Decidual
Vegetação sobre afloramentos rochosos
Resume: Árvores de 3-10 m de altura, ocorrendo nos domínios da Caatinga e Cerrado (Cardoso,
2018).

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Apesar de sua enorme importância para a conservação de espécies e a prestação de
serviços ecossistêmicos, o Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal original, e apenas
19,8% permanece inalterado. Entre 2002 e 2011, taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
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 na APA Gruta dos Brejões

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

FABACEAE

350



Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Gláucia Crispim
Data:17-12-2018

Justificativa:  Árvore de até XX m, endêmica do Brasil  (Flora do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por angelim-da-folha-miúda, pau-de-chapada e pau-mocó, foi coletada em
Caatinga (stricto sensu), Carrasco e Cerrado (lato sensu) associadas ao Cerrado, a Caatinga e a
Amazônia nos estados do Pará, Tocantins, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná, São Paulo. Apresenta distribuição
ampla, EOO=2799350 km², diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com
coletas  realizadas  recentemente  (2017),  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de  Conservação  de
proteção  integral  e  em  áreas  onde  ainda  predominam  na  paisagem  extensões  significativas  de
ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie  ocorre  em  múltiplas
fitofisionomias  e  em  distintos  domínios  fitogeográficos,  de  forma  ocasional  na  maior  parte  das
localidades em que foi registrada. A planta é às vezes colhida na natureza como uma fonte de
materiais  e  ocasionalmente  tem  sido  usada  em  tempos  de  necessidade  como  alimento  de
emergência  (Tropical  Plants  Database,  2018).  Entretanto,  não  existem dados  sobre  tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não
serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Assim, L.
auriculada  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: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 584. 1932. Popularmente conhecida por
angelim-da-folha-miúda (Piauí), pau-de-chapada(Maranhão), pau-mocó (Ceará), pau-pedra (Rio
Grande do Norte). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos,
paisagismo, etc). R: Sim. Espécie com potencial alimentício e ornamental
(http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Luetzelburgia+auriculata). 2 - ocorre em Unidades
de Conservação. R: Sim. Área de proteção Ambiental do Rangel, Estação Ecológica de Aiuaba, Parque
Estadual do Mirador, Parque Estadual Pedra Furada.; 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R: Sim. Amazônia, Caatinga e Cerrado
(Cardoso, D.B.O.S. Luetzelburgia in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Disponível em: . Acesso em: 23 Nov. 2018).; 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 (Mario Gomes, com. pess. 23/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A planta é às vezes colhida na natureza como uma fonte de materiais e ocasionalmente tem
sido usada em tempos de necessidade como alimento de emergência (Tropical Plants Database,
2018). As flores das espécies de Luetzelburgia aparecem em massa antes de a planta entrar em
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folha, tornando a exposição floral bastante conspícua e colorida, dando ao género um potencial valor
ornamental (Tropical Plants Database, 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 (Cardoso, 2018), com ocorrência no estados: Pará (Freitas
29958), Tocantins (Forzza et al 4641), Bahia (Cardoso 2641), Ceará (Cardoso 2386), Maranhão
(Guedes 24206), Paraíba (Delgado-Junior 53), Pernambuco (Oliveira 6525), Piauí (Nascimento 153),
Rio Grande do Norte (Sobrinho 79), Distrito Federal (Delgado 01), Goiás (Cardoso 2515), Mato Grosso
(Zanin et al. 18), Paraná (Hatschbach et al. 69942), São Paulo (Cunha 24). Segundo Cardoso (2018), a
espécie não ocorre nos estados do Paraná e São Paulo. Cardoso (2018), indica ocorrência da espécie
nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, porém os registros não foram encontrados.

AOO: 908km²
EOO: 2799350km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
2 Savanna
6 Rocky Areas [e.g. inland cliffs, mountain peaks]
Biomas: Amazônia
Caatinga
Cerrado
Fitofisionomias: Savana
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Estepe Gramíneo-Lenhosa
Afloramento Rochoso
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Carrasco
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvores de 10 m de altura, ocorrendo nos domínios da Amazônia, Caatinga e Cerrado
(Cardoso, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Apesar de sua enorme importância para a conservação de espécies e a prestação de
serviços ecossistêmicos, o Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal original, e apenas
19,8% permanece inalterado. Entre 2002 e 2011, taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores do que na Amazônia (Strassburg et al., 2017).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A Caatinga ocupava originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém atualmente
cerca de metade de sua cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana (Antongiovanni et
al., 2018; Marinho et al., 2016). Os ambientes remanescentes, encontram-se sob intensa pressão da
extração de madeira, pecuária e caça (Marinho et al., 2016). Apenas 1,75% da área original da
Caatinga é protegida por Unidades de Conservação de Proteção Integral e 7% por Unidades de
Conservação de Uso Sustentável, o que a coloca como um dos biomas menos protegido dentre todos
os biomas brasileiros (MMA 2011; Brasil 2018a,b).
Antongiovanni, M., Venticinque, E.M., Fonseca, C.R., 2018. Fragmentation patterns of the Caatinga
drylands. Landsc. Ecol. 33, 1353–1367.
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Área de Proteção Ambiental do Rangel, Estação Ecológica de Aiuaba,
Parque Estadual do Mirador, Parque Estadual Pedra Furada.

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

Uso: 6. Other chemicals
Recurso: seed
Proveniência: natural
Detalhes:

Uso: 13. Pets/display animals, horticulture
Recurso: leaf
Proveniência: natural
Detalhes:
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FABACEAE

Luetzelburgia harleyi D.B.O.S.Cardoso, L.P.Queiroz &
H.C.Lima

Risco de extinção: CRB1ab(i,ii,iii)

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

Justificativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Cardoso, 2018). Popularmente conhecida como
quebra-foice, foi coletada em Caatinga (stricto sensu) no estado da Bahia, municípios de Jussiape e
Rio de Contas. Apresenta distribuição muito restrita, EOO=8 km², AOO=8 km², uma situação de
ameaça, especifidade de habitat e ocorrência exclusiva em fitofisionomia severamente fragmentada.
A Caatinga representa o terceiro ecossistema mais degradado do Brasil, onde entre 30,4% e 51,7%
da área da original já encontra-se alterada por atividades antrópicas. A região de Rio das Contas tem
um histórico de ocupação das terras por plantações, sendo no passado utilizada no cultivo de cacau e
recentemente, para o Setor Agroindustrial de polpa de frutas, incentivado pelo projeto Agropólo do
Vale do Rio das Contas (Araújo et al. 2004). Desmatamento, abertura de pastagens, transporte e
venda ilegal de madeira, queimadas, garimpo, e agricultura sem manejo representam vetores de
stress adicionais a perpetuação de L. harleyi na natureza (Lapig, 2018; INEMA - BA, 2018; Leal et al.,
2005, Castelletti et al., 2004). A espécie não encontra-se protegida dentro dos limites de Unidades de
Conservação de proteção integral. Assim, foi considerada Criticamente em Perigo (CR) de extinção.
Infere-se  declínio  contínuo  em EOO,  AOO e  na  qualidade  e  extensão  de  seu  habitat  original.
Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (busca  por  novas  subpopulações,  números  e  tendências
populacionais)  e  conservação (ampliação de áreas protegidas,  Plano de Ação)  urgentes a fim de se
garantir a perpetuação da espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita por Cardoso et al. (2008) no trabalho: Three new species of Luetzelburgia
(Leguminosae, Papilionoideae) from the caatinga of Bahia, Brazil and an identification key to all
species of the genus. Kew Bull. 63, 289–300. doi:10.1007/s12225-008-9039-5. A mesma foi abordada
na revisão do gênero . Nome popular: quebra-foice em alusão a sua madeira densa e pesada
(Cardoso et al., 2008). Informações taxonômicas para distinção de espécies próximas: "Luetzelburgia
harleyi is easily distinguished from other Luetzelburgia species by the presence of small, globose
gland-like dots between the crenations of the leaflet margins. Although some other species of
Luetzelburgia sometimes display leaves with crenulate to serrate margins (e.g. L. purpurea and L.
bahiensis), we have not observed the gland-like dots in these. Moreover, the whitish petals with
pinkish stripes of L. harleyi are unique" (Cardoso et al. 2008). Os autores da espécie realizaram uma
avaliação de risco de extinção, não oficial, a qual categorizam como em perigo devido a distribuição
restrita e presença de duas subpopulações pequenas em áreas severamente fragmentadas (Cardoso
et al. 2008; Cardoso et al., 2014).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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População:
Segundo observação direta dos especialistas e autores há duas subpopulações em áreas de encostas
da Chapada Diamantina, nos municípios de Jussiape e Rio de Contas, no estado da Bahia (Cardoso et
al., 2014).

Reference:
Cardoso, D.B.O.S., Queiros, L.P., Lima, H.C., 2014. A taxonomic revission of the South American
papilionoid genus Luetzelburgia (Fabaceae). Botanical Journal of the Linnean Society, 2014, 175,
328–375.
Número de subpopulações => Tipo de Valor: circa Absoluto:

Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, nos municípios de Jussiape (Cardoso, 2076) e Rio de Contas (Harley & Giulietti,
54037).
AOO: 8km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Longevidade: perennial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Caatinga
Fitofisionomias:
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Resume: A espécie está restrita a caatinga arbustiva em áreas de encostas da Chapada Diamantina,
nos municípios de Jussiape e Rio de Contas, no estado da Bahia, os autores observam que por vezes,
a espécie foi avistada crescendo lado a lado da espécie L. bahiensis (Cardoso et al., 2014).
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Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Resume: Segundo Cardoso et al (2012) a espécie é polinizada por abelhas, mas ainda sem
identificação da espécie. Em observação direta os coletores chamam atenção para o perfume das
flores perfumadas e para a observação direta de visita por mamangava (Harley & Giulietti, 54037).
Segundo autores a espécie foi coletada com flores em junho e com frutos no mês de outubro
(Cardoso et al., 2014).

Ameaças:
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 Rio de Contas (BA) com 107107 ha tem 22125 ha (21%) de seu território
convertidos em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
occurrence
mature individuals
Detalhes: A região de Rio das Contas, BA, onde a espécie é encontrada tem um histórico de ocupação
das terras por plantações, sendo no passado utilizada nas plantações e cacau e recentemente para o
Setor Agroindustrial de polpa de frutas, incentivado pelo projeto Agro-pólo do Vale do Rio das Contas
(Araújo et al. 2004).

Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
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future
Declínio:
habitat
occupancy
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: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Castelletti et al. (2004) modelaram os efeitos das estradas sobre a vegetação de Caatinga e
adicionaram novos valores às áreas já utilizadas para agricultura e pastagem estimadas pelo IBGE. A
área de Caatinga modificada obtida pelos autores variou de 223.100km² a 379.565km². Esses
números indicam que entre 30,4% e 51,7% da área da Caatinga foi alterada por atividades
antrópicas. A primeira estimativa coloca a Caatinga como o terceiro ecossistema mais degradado do
Brasil, atrás da Mata Atlântica e do Cerrado. A segunda estimativa, entretanto, eleva a Caatinga para
o segundo ecossistema mais degradado do Brasil, passando à frente do Cerrado. Contudo, é possível
que mesmo esses valores ainda estejam subestimados, porque é difícil dimensionar a extensão da
perda dos ecossistemas naturais e da flora e fauna do Nordeste brasileiro nos últimos 500 anos. Os
registros históricos produzem pistas pequenas, mas dramáticas, sobre a destruição em larga escala
que tem devastado a região desde 1500, e mesmo os maiores remanescentes da Caatinga têm,
provavelmente, sido alterados desde os tempos pré-Colombianos (Leal et al., 2005).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
Necessária a ampliação da APA da Serra do Barbado até a área de ocorrência da espécie. Encontra-se
aproximadamente 15 km de distância. Segundo informações do sítio de internet do Instituto de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, os principais Conflitos Ambientais na APA da Serra do Barbado são:
Desmatamento, transporte e venda ilegal de madeira, Caça e comércio ilegal de aves e mamíferos,
Queimadas, Garimpo, Agricultura sem manejo preservacionista, Erosão, Captação irregular dos cursos
d’água, Ocupação de brejos, beiras de rios e encostas (APPs),
Contaminação do solo e curso d’água, Lançamento de esgotos a céu aberto e
Depósito e queima irregular do lixo (INEMA, 2018).
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Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Machaerium androvillosum Filardi & H.C.Lima

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:20-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  6  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018;
Fillardi e Lima, 2014). Foi coletada em Floresta Estacional Semidecídua e Decídua associadas a Mata
Atlântica  no  estado  de  Minas  Gerais,  municípios  de  Governador  Valadares  e  Viçosa.  Apresenta
distribuição muito restrita, EOO=8 km², AOO=8 km² e uma situação de ameaça, além de ocorrer em
habitat severamente fragmentado. Minas Gerais é o estado campeão em desmatamento pelo quinto
ano consecutivo  (SOS Mata  Atlântica  e  INPE,  2016).  Governador  Valadares,  onde a  espécie  foi
documentada uma única vez há 76 anos,  possui  atualmente somente 4,76% de Mata Atlântica
remanescente, e 60% de sua extensão territorial total encontra-se convertida em pastagens (Lapig,
2018). Apesar do extenso trabalho de campo e análise de coleções representativas conduzido por
Fillardi e Lima (2014), esta espécie é conhecida atualmente por quatro coleções realizadas em Viçosa,
provavelmente provenientes do mesmo indivíduo. Diante do exposto, portanto, M. androvillosum foi
considerado Criticamente em Perigo (CR) de extinção, pela sua distribuição muito restrita, pequena
população  conhecida  e  uma  situação  de  ameaça.  Infere-se  declínio  contínuo  em EOO,  AOO e
extensão e qualidade de habitat. Adcionalmente, a espécie não conta com proteção legal in situ.
Assim,  eventos  de  stress  severos,  como  incêndios,  abertura  de  vegetação  nativa  para
estabelecimento de pastagens e/ou monoculturas ou atividades ilegais de supressão podem extirpar
irremediavelmente  a  população  de  M.  androvillosum  das  Florestas  Estacionais  mineiras.
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: Descrita em: Syst. Bot. 39(1): 148. 2014

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 de MINAS GERAIS, municípios de Governador Valadares (Mendes Magalhães 2278) e Viçosa
(Simão 128).
AOO: 12km²
EOO: 247km²

362



Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore de 5 a 6 m de altura (Filardi e Lima, 2014) que habita a Mata Atlântica na Floresta
Estacional Decidual e na Floresta Estacional Semidecidual (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Oct to Mar
fruiting Mar to Jun
Resume: A espécie foi coletada em flor entre outubro e março, e com frutos entre março e junho
(Filardi e Lima, 2014).

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 Governador Valadares com 234230 ha tem 60% de seu território (142045
ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018).
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Viçosa com 29942 ha tem 51% de seu território (15321 ha) transformados
em pastagem (Lapig, 2018).

Reversibilidade:
Detalhes: Minas Gerais é o Estado campeão do desmatamento pelo quinto ano consecutivo, com
8.437 ha de áreas destruídas (SOS Mata Atlântica e INPE, 2014). 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 (SOS Mata Atlântica e INPE, 2016)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Machaerium leucopterum Vogel

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:16-10-2018

Justificativa:  Árvore de até  14 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como jacarandá-de-espinho ou jacarandá-vermelho, foi coletada em Floresta
Estacional Semidecidual associada a Caatinga e a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Ceará, Minas
Gerais,  Pernambuco  e  Rio  de  Janeiro.  Apresenta  distribuição  muito  ampla,  EOO=346469  km²,
amplitude  de  habitats,  alta  representatividade  em  herbários.  e  presença  confirmada  dentro  dos
limites de Unidades de Conservação. aparentemente livre de ameaças diretas, como corte seletivo ou
outros usos que afetem sua perpetuação. Por essas razões, portanto, M. leucpterum foi considerada
como de Menor Preocupação (LC) neste momento, mesmo considerando-se o cenário de redução de
qualidade e extensão de habitats em muitos municípios e estados em que a espécie ocorre (Lapig,
2018).  Estudos  específicos  sobre  números  e  tendências  populacionais  e  potenciais  pressões  diretas
que afetem sua perpetuação na natureza devem ser conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de
risco de extinção robusta e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva no
futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Linnaea 11: 189. 1837. Filardi & Lima 2014: Systematic Botany 39(1):
145–159. TYPE: BRAZIL. “Bras. merid.,” F. Sellow 454 (holotype:B, destroyed; photo at F 2285!, G!,
US!; lectotype here designated: K!; isolectotypes: BM!, BR; photo ex K 2639 at NY!, US!).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados da BAHIA, municípios de Andaraí (Macedo 2433), Boninal (Coradin 8613), Caraíbas (Porto
2497), Coaraci (Pinheiro 1063), Iraquara (Santos 1824), Itaberaba (Pennington 2140), Itaju do Colônia
(Filardi 855), Maracás (Mori 9975), Mundo Novo (Cavalcanti 658), Utinga (Sarmento s.n.); CEARÁ, sem
localidade (Freire Allemão 420); MINAS GERAIS, municípios de Governador Valadares (Kuhlmann 311),
Januária (Ratter s.n.); PERNAMBUCO, sem localidade (Athaíde 302); RIO DE JANEIRO, municípios de
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Armação dos Búzios (Lima 4806), Cabo Frio (Filardi 725), Niterói (Andreata 930), Paty do Alferes
(Nunes s.n.), São José de Ubá (Lima 8476), São Pedro da Aldeia (Farney 4964)
AOO: 108km²
EOO: 346469km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com até 14 m (Farney 4964), que habita a Caatinga e a Mata Atlântica, na Floresta
Estacional Semidecidual (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: Foi coletada em flor no mês de outubro (Lima 4806); e com frutos em fevereiro (Ribeiro
117), abril (Sarmento 875), junho (Lima 5419), julho (Ratter s.n.), outubro (Lima 5323), dezembro
(Lima 8476).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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Detalhes: O município de Andaraí com 186501 ha tem 42% de seu território (77972 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018); Boninal com 86941 ha tem 31% (27227 ha); Caraíbas
50% (40148 ha); Coaraci 35% (9684 ha); Itaberaba 68% (158925 ha); Itaju do Colônia 55% (67434
ha); Maracás 77% (109223 ha); Mundo Novo 62% (92054 ha); Utinga 46% (29215 ha); Wagner 43%
(18053 ha); Governador Valadares com 234230 ha tem 60% de seu território (142045 ha)
transformado em pastagem; Januária tem 13% (85704); Paty do Alferes 58% (18645 ha); São José de
Ubá 74% (18417). (Lapig, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Agricultura não é novidade no local (Fazendas Progresso e Progresso 2). A Chapada
Diamantina (municípios de Ibicoara, Mucugê e Abaíra) é uma importante região produtora de frutas,
batatas e de um dos melhores cafés do Brasil. E foi justamente batata e café que a família do Fabiano
Borré começou a cultivar décadas atrás (G1/Globo Repórter, 2016)

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
locality
Detalhes: Na Praia do Peró, município de Cabo Frio, encontra-se o maior e mais bem preservado
campo de dunas móveis da costa fluminense. O projeto do mega-resort Reserva do Peró, conta com
450 ha de área, representando um impacto direto às formações naturais de dunas e à vegetação de
restinga associada, o que significaria uma perda do maior remanescente desse ecossistema no
estado (Pereira et al., 2011).

FABACEAE

Machaerium pedicellatum Vogel

Risco de extinção: LC
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Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:22-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  18 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  como  jacarandá-tan,  mucitaíba-amarela,  entre  outros,  foi  coletada
principalmente  em  Floresta  Estacional  Semidecidual  associada  a  Mata  Atlântica  e,  em  menor
frequência, em Floresta de Galeria e Cerrado (lato sensu) associada ao Cerrado nos estados da Bahia,
Espírito  Santo,  Minas  Gerais  e  Rio  de  Janeiro  (Filardi,  2011).  Apresenta  distribuição  ampla,
EOO=257656 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.  Apesar de potencialmente explorada pela sua madeira de alta qualidade (Filardi,  com;
pess.), a espécie aparenta ser comum e encontra-se legalmente protegida. Assim, M. pedicellatum 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: Linnaea 11: 202. 1837

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie. Segundo Kuhlmann (RB00179608) "Produz
Madeira de Lei de cerne imputrecível".

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados da BAHIA, municípios de Almadina (Pinheiro 1104), Ilhéus (Mexia 4998), Itaberaba (Queiroz
10000), Itapebi (Santos 373), Jequié (Thomas 13534), Jussari (Paixão 217), Porto Seguro (Farias 309),
Santa Cruz Cabrália (Mattos Silva 908); ESPÍRITO SANTO, municípios de Aracruz (Filardi 754), Colatina
(Demuner 3885), Nova Venécia (Vervloet 2753), Santa Teresa (Saiter 375), Serra (Filardi 766), Vitória
(Dan s.n.); MINAS GERAIS, municípios de Berilo (Tameirão Neto 3273), Faria Lemos (Leoni 6391),
Joanésia (Tameirão Neto 1806), Tombos (Leoni 6883), Viçosa (Mexia 4918); RIO DE JANEIRO,
municípios de Armação dos Búzios (Farney 4529), Arraial do Cabo (Farney 1169), Cachoeiras de
Macacu (Peron 931), Iguaba Grande (Quintanilha 103), Macaé (Lima 2610), Niterói (Paes 85), Paty do
Alferes (Kuhlmann s.n.), Quissamã (Filardi 713), Rio de Janeiro (Lima 5554), Santa Maria Madalena
(Martinelli 524), São José de Ubá (Nascimento 64), São Pedro da Aldeia (Pimentel s.n.), Saquarema
(Farney 3757)
AOO: 204km²
EOO: 257656km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
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Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvores 6-18 m de altura, ocorre preferencialmente em florestas semideciduais do Domínio
Atlântico, com poucas ocorrências atestadas para áreas de Cerrado (Filardi 2011)

Reprodução:
Fenologia:
flowering Aug to Apr
fruiting Fev to Nov
Resume: floresce de agosto a abril, principalmente entre outubro e janeiro, com
frutificação ao longo do ano, concentrada entre março e setembro e, flores e frutos
observados nos meses de fevereiro, abril, setembro e novembro (Filardi, 2011).

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 Itaberaba com 234351 ha tem 67,8% de seu território (158925 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018). O município de Almadina com 24523 ha tem 37,3% de
seu território (9155 ha) transformados em pastagens (Lapig, 2018). O município de Jussari com 32919
ha tem 52,58% de seu território (17310 ha) transformados em pastagens (Lapig, 2018). O município
de Viçosa com 29942 ha tem 51% de seu território (15321 ha) transformados em pastagem (Lapig,
2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata Atlântica,
atualmente possui cerca de 20% de remanescentes florestais; o município de Colatina, também 100%
recoberto por Mata Atlântica originalmente, atualmente apresenta 6% de cobertura remanescente; e
Marilândia, também integralmente recoberto por Mata Atlântica, cerca de 11% de florestas nativas
persistem (SOS Mata Atlântica INPE, 2018). 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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada no Parque Municipal da Fonte Grande - ES (Dan s.n.); Parque Estadual da Serra da Tiririca
- RJ (A.A.M. de Barros 5240); Reserva Ecológica Estadual Jacarepiá - RJ (Farney 3242); Estação
Ecológica Estadual de Paraíso - RJ (Peron 931); Área de Proteção Ambiental do Morro do Morcego - RJ
(Paes 85).

Usos:
Uso: 11. Other household goods
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

FABACEAE

Machaerium robsonnianum Filardi & H.C.Lima

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:22-11-2018

Justificativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ciliar e/ou de Galeria e Restinga associadas a
Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição
ampla,  EOO=189106  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. M. robisonnianum é abundante em toda sua área de distribuição, formando densas
subpopulações  em  muitas  áreas  de  ocorrência  (Filardi  e  Lima,  2014).  Neste  contexto,  M.
robisonnianum foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento. 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: Espéccie descrita em: Systematic Botany, 39 (1): 151, 2014.

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

População:
Embora a espécie ocorra em áreas que sofrem intensa especulação imobiliária, M. robisonnianum é
abundante em toda sua área de distribuição e está presente em Unidades de Conservação (Filardi e
Lima 2014).

Reference:
Filardi, F.R.L., Lima, H.C., 2014. The Diversity of Machaerium (Leguminosae: Papilionoideae) in the
Atlantic Forest: Three New Species, Nomenclatural Updates, and a Revised Key. Systematic Botany
39(1): 145-159.

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 Governador Lindenberg (Demuner 3886), Nova Venécia
(Amorim 7519), Presidente Kennedy (Gomes 460), Santa Teresa (Demuner 1157), Serra (Filardi 764),
Vitória (Pereira 86); MINAS GERAIS, municípios de Abre Campo (Pereira 22/56), Berilo (Tameirão Neto
3287), Carangola (Leoni 2218), Dionísio (Campos s.n.), Ipaba (França 650), Marliéria (Costa et al. s.n.),
Morada Nova de Minas (Campos s.n.), Muriaé (Salino 4610), Rio Casca (Salino 4074), São Pedro dos
Ferros (Pereira 25/56), Tombos (Oliveira 335); RIO DE JANEIRO, municípios de Armação dos Búzios
(Lima 4803), Cabo Frio (Faria 930), Campos dos Goytacazes (H.C.Lima 7939), Carmo (Barros 84),
Macaé (Ribeiro 419), Maricá (Machado 2120), Niterói (Machado 1161), Rio das Ostras (Lima 6073),
AOO: 144km²
EOO: 189106km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Restinga
Resume: Árvore com até 7 m de altura, com tronco geralmente ramificado na base (Filardi e Lima,
2014), que habita a Mata Atlântica, na Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ciliar, e Restinga
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Fenologia:
flowering Oct to Dec
fruiting Mar to Aug
Resume: Flores foram coletadas principalmente entre outubro e dezembro, os frutos foram coletados
durante todo o ano mas especialmente entre março e agosto (Filardi e Lima, 2014).

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

374



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: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A região de Nova Venécia (ES) é explorada em grande parte pela mineração, através de
algumas pedreiras (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: 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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Santa Teresa com 68315 ha tem 12,3% de seu território (8449 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018). O município Campos dos Goytacazes possui 173.248 ha
dedicadas à pastagem, equivalente ao 43,05% da área do município (Lapig, 2018). A região da Rebio
da União (Rio das Ostras) possui cerca de 50% de suas terras convertidas em pastagens (Junior,
2008).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Área de Proteção Ambiental da Pedra do Elefante - ES (Amorim 7519), APA Mestre Álvaro - ES (Filardi
764), Estação Ecológica de Pirapitinga. - MG (Campos s.n.), Parque Estadual do Rio Doce - MG (Costa
s.n.), Parque Natural Municipal de Niterói - RJ (Machado 1161)

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

FABACEAE

Macrolobium cidii Barneby

Risco de extinção: DD

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

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
Apuí e São Gabriel da Cachoeira. É conhecida por somente quatro coletas, incluindo o tipo, e pouco se
avançou em relação ao seu estado de conhecimento desde então senão coletas esparsas pelos
ecossistemas  florestais  amazônicos.  Sabe-se  que  a  região  em  que  foi  coletada  ainda  resguarda
extensões consideráveis de ecossistemas amazônicos em estado prístino, além de representarem
áreas de relativo baixo esforço amostral (BFG, 2015), como o Parque Nacional do Pico da Neblina.
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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: Brittonia 44(2): 228. 1992.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
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estado: AMAZONAS, município de Apui (Ferreira 5980), São Gabriel da Cachoeira (Assis 80).
AOO: 16km²
EOO: 19022.94km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore atingindo 8 m de altura (Barneby, 1992), ocorrendo na floresta de terra firme na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

Ameaça: 3 Energy production & mining
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
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atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.

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

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

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

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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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 no Parque Nacional do Pico da Neblina (Assis 80).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Macrolobium cowanii Barneby

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:22-11-2018

Justificativa: Árvore de até 17 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Maranhão e Pará. É
conhecida por somente quatro coletas, incluindo o material-tipo, sendo a última realizada em 1983.
Desde então pouco se avançou em relação ao conhecimento disponível de M. cowanii. 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.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 5: 128. 1930.

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: MARANHÃO, município de Alto Alegre do Pindaré (Taylor 1088), Mineirinho (Jangoux 873);
PARÁ, município de Trairão (Prance 25762), Tucuruí (Ramos 1583).
AOO: 16km²
EOO: 17766.16km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de 5-17 m de altura, ocorrendo em floresta de terra firme na Amazônia (Barneby,
1992).

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

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

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

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

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

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

388



(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:

FABACEAE

Macrolobium froesii R.S.Cowan

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:16-10-2018

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 Amazonas, município de
São Gabriel  da Cachoeira.  É conhecida por somente uma coleta além do material-  tipo,  ambas
realizadas no mesmo município, e desde sua descrição formal, pouco se avançou em relação ao
conhecimento disponível. Além disso, extensas áreas ainda em estado primitivo de conservação e
pouco inventariadas botanicamente predominam nesta região do Amazonas. Diante da carência de
dados geral, a espécie foi considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que o
conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta.
Assim, demanda-se ações de pesquisa (taxonomia, distribuição, números e tendências populacionais)
urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de novas e
precisas informações.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Mem. New York Bot. Gard. 8: 285. 1953

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), conhecida apenas
por dois registros no estado do AMAZONAS, município de São Gabriel da Cachoeira (Fróes 22232).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore com cerca de 10 m (Fróes 22232), que habita a Floresta de Terra Firme, na Amazônia
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Apr to
Resume: Foi coletada com flores róseas em abril (Fróes 22232).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta
anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então
estimulado não apenas por estradas que aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas
também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de
posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas
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por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas
principais estimulam a construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes
da rota principal da rodovia. Um exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319
(Manaus-Porto Velho). Estradas laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do
estado do Amazonas, que incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Moutinho et al. (2016) demonstram que taxa de desmatamento de aproximadamente 5.000
km²/ ano continua mesmo após a “desaceleração” verificada na Amazônia entre 2004–2012.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Macrolobium longipedicellatum Ducke

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra-Firme, Floresta Ombrófila e Campinarana associadas a Amazônia nos
estados do Amazonas e Rondônia. Apresenta distribuição ampla, EOO=186032 km² e ocorrência
confirmada em áreas onde ainda predominam na paisagem extensões significativas de ecossistemas
florestais em estado prístino de conservação e frequentemente considerados pouco coletados (BFG,
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2015).  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. Inst. Biol. Veg. 2(1): 40. 1935.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
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estado: AMAZONAS, município de São Gabriel da Cachoeira (Nascimento 689) , São Paulo de Olivença
(Ducke 2092); RONDÔNIA, município de Candeias do Jamari (Maciel 1557).
AOO: 20km²
EOO: 186032.7km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Campinarana
Resume: Árvore de 5 m de altura (Nascimento 689), ocorrendo em campinarana e florestas ombrófila
e de terra firme na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
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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 Energy production & mining
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
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estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.

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

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

396



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

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

FABACEAE

Macrolobium palustre Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:16-10-2018

Justificativa:  Árvore  de  pequeno  porte,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,
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2018). Foi coletada em Floresta de Galeria associada a Amazônia no estado do Amazonas, município
de São Gabriel da Cachoeira. É conhecida somente pelo material- tipo, e desde sua descrição formal,
pouco se avançou em relação ao conhecimento disponível. Além disso, sabe-se que extensas áreas
ainda em estado primitivo de conservação e pouco inventariadas botanicamente predominam nesta
região do Amazonas. 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: Arq. Inst. Biol. Veg. 4(1): 13. 1938

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

População:
Não existem dados sobre a população.
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), conhecida apenas
pela coleta tipo no estado do AMAZONAS, município de São Gabriel da Cachoeira (Ducke 35193).
AOO: 4km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore pequena (Ducke 35193), que habita a Floresta de Galeria, na Amazônia (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: Coletada em flor no mês de setembro (Ducke 35193)

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta
anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então
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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:
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FABACEAE

Martiodendron mediterraneum (Mart. ex Benth.)
R.C.Koeppen

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 (Falcão Junior e Mansano, 2018). Foi coletada
em Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional
Semidecidual e Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) associadas a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga
e Cerrado nos  estados  do Acre,  Pernambuco,  Paraíba,  PArá,  Tocantins,  Bahia,  Maranhão,  Piauí,
Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=3989176 km²,
diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente
(2015), e ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas 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. A madeira é
usada como material para construção e medicinal. Entretanto, não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros. Assim, M.
mediterraneum foi  considerada como Menor  Preocupação (LC),  demandando ações  de pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) e conservação (Plano de Manejo susntetável) 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 14: 203. 1962. De acordo com especialista botânico a espécie: 1 -
apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Sim. material para construção e medicinal
(madeira). 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Com base nos espécimes encontrados no
herbário REFLORA, só há registros da espécie em apenas uma unidade de conservação: um indivíduo
na área de proteção ambiental Serra do Ibiapaba (PI) Poucas (3) ucs existem próximas a área de
ocorrência da espécie. Na única flora existente de alguma delas (Flona Carajás, PA), a mesma não foi
citada. 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição
ampla. R.: Sim. A espécie ocorre principalmente no bioma Cerrado, ocorrendo com menos frequência
em áreas de ecótone nos biomas Amazônia e 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.: Sim, principalmente perda de habitats
devido ao avanço da fronteira agrícola no norte do cerrado e no leste do Pará, reinterando o fato de
que em praticamente toda a sua distribuição a espécie ocorre fora de qualquer área de conservação
(Haroldo C. de Lima, com. pess. 07/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira é usada como material para construção e medicinal (Haroldo C. de Lima, com.
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pess. 07/11/2018).

População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada ocasional (Haroldo C. de Lima,
com. pess. 07/11/2018). Não apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional (Haroldo C.
de Lima, com. pess. 07/11/2018).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Falcão Junior e Mansano, 2018), com ocorrência nos estados:
Acre (Daly 9438), Pernambuco (Lima 1812), Paraíba (Correia 536), Pará (Conceição 2570), Tocantins
(Pereira-Silva 12925), Bahia (Neves 1645), Maranhão (Ducke 1859), Piauí (Alencar 578), Espírito
Santo (Assis et al 1472), Minas Gerais (Lima 4889), Rio de Janeiro (Lima et al. 4817).
AOO: 436km²
EOO: 3989176km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
2 Savanna
Biomas: Amazônia
Mata Atlântica
Caatinga
Cerrado
Fitofisionomias: Estepe Gramíneo-Lenhosa
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Estacional Decidual Aluvial
Floresta Ombrófila Densa
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Savana
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Cerrado (lato sensu)
Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 15 m de altura (Lima 13449), ocorrendo nos domínios da Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica (Falcão Junior e Mansano, 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).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A Caatinga ocupava originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém atualmente
cerca de metade de sua cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana (Antongiovanni et
al., 2018; Marinho et al., 2016). Os ambientes remanescentes, encontram-se sob intensa pressão da
extração de madeira, pecuária e caça (Marinho et al., 2016). Apenas 1,75% da área original da
Caatinga é protegida por Unidades de Conservação de Proteção Integral e 7% por Unidades de
Conservação de Uso Sustentável, o que a coloca como um dos biomas menos protegido dentre todos
os biomas brasileiros (MMA 2011; Brasil 2018a,b).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Apesar de sua enorme importância para a conservação de espécies e a prestação de
serviços ecossistêmicos, o Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal original, e apenas
19,8% permanece inalterado. Entre 2002 e 2011, taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores do que na Amazônia (Strassburg et al., 2017).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Com base nos espécimes encontrados no herbário REFLORA, só há registros da espécie em apenas
uma unidade de conservação: um indivíduo na área de proteção ambiental Serra do Ibiapaba (PI).
Poucas (3) UCs existem próximas a área de ocorrência da espécie. Na única flora existente de alguma
delas (Flona Carajás, PA), a mesma não foi citada (Haroldo C. de Lima, com. pess. 07/11/2018).
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Usos:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

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

FABACEAE

Moldenhawera blanchetiana Tul.

Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:17-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  22  m  de  altura  endêmica  do  Brasil,  popularmente  conhecida  por  Braúna-
preta  ou  Faveca,  foi  registrada  no  estado  da  Bahia,  coletada  na  Floresta  Ombrófila  e  na  Mata  de
Restinga, associadas à Mata Atlântica (Vivas e Queiroz, 2018). Apresenta EOO=26188 km², AOO=172
km², e sete situações de ameaça. Embora tendo sido coletada em Unidades de Conservação, a
espécie  tem  como  principal  ameaça  o  fato  de  grande  parte  das  florestas  úmidas  do  sul  da  Bahia
estarem fragmentadas, como resultado das atividades humanas realizadas no passado, tais como o
corte madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). 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).
Resultados de estudo sobre o manejo da cabruca mostram que a sobrevivência, a longo prazo de
árvores nativas estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo persistirem (Rolim e Chiarello
2004). Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO, e qualidade do hábitat da
espécie.  Por estes parâmetros categorizamos Moldenhawera blanchetiana como Vulnerável  (VU),
demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e  números  populacionais)  a  fim  de  se
ampliar  o  conhecimento  disponível  para  uma  melhor  categorização  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Arch. Mus. Hist. Nat. iv. (1844) 158. Popularmente conhecida por braúna-preta e
faveca no estado da Bahia.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A árvore produz uma madeira de baixa qualidade que às vezes é colhida na natureza para
uso local(Tropical Plants Database, 2018). Muito ornamental quando em flor, tem potencial para uso
em paisagismo em parques e grandes jardins (Tropical Plants Database, 2018).

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

População:
Não existem dados sobre a população.
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Vivas e Queiroz, 2018), com ocorrência nos estados: BAHIA,
município de Una (Vivas 248), Nilo Peçanha (Santos 2872), Cairú (Vivas 235), Itacaré (Vivas 250),
Conde (Jost et al. 390), Maraú (Santos 2173), Valença (Queiroz 16158), Jandaíra (Hatschbach 63176),
Igrapiuna (Guedes et al. 10034), Canavieiras (Magalhães 153), Camamu (Miranda 5077), Valença
(Vivas 265), Salvador (Queiroz 1949), Ilhéus (Fiaschi et al. 2709), Ubaitaba (Queiroz 2521), Ituberá
(Guedes et al. 12069), Uruçuca (Queiroz 9215), Entre Rios (Carvalho-Sobrinho 2845), Santa Cruz de
Cabralia (Santos 908), Porto Seguro (Matos 1817).
AOO: 172km²
EOO: 26188km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Restinga
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 22 m de altura (Fiaschi 2709), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Vivas
e Queiroz, 2018), na Floresta Ombrófila e na Restinga arbórea.

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

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occupancy
occurrence
Detalhes: Os principais produtos agro-extrativistas do município de Valença são: Coco da Bahia,
mandioca, cacau, dendê, banana, abacaxi e café (Lessa, 2007).
A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem, agricultura e
solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de regeneração
revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia (Landau, 2003;
Saatchi et al., 2001). 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
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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: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Porto Seguro com 228626ha possui 24% de seu território (54866ha)
transformado em pastagem. (Lapig2018)
O município de Janadaíra com 63952 ha tem 11,4% de seu território (7286 ha) ocupados por
pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.3 Indirect ecosystem effects
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
occupancy
occurrence
Detalhes: Segundo Silva (2002), uma preocupação é a forte erosão genética que populações naturais
da espécie vêm sofrendo, principalmente por influências antrópicas causadas por empreendimentos
imobiliários nos municípios com potencialidade turístico, a exemplo de Ilhéus, Valença, Itacaré e Porto
Seguro.

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RPPN Nova Angélica (US), RPPN Capitão (US), Reserva Biológica de Una
(PI), Centro de Pesquisas do Cacau (US), Parque Estadual Serra do Conduru (PI),Reserva Ecológica da
Michelin (US), Parque Nacional do Pau Brasil (PI).

Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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Uso: 13. Pets/display animals, horticulture
Recurso: whole plant
Proveniência: cultivated
Detalhes:

FABACEAE

Moldenhawera floribunda Schrad.

Risco de extinção: NT

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

Justificativa:  Árvore de até  20 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por faveca e guaraçaí, foi coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata
Atlântica em 11 municípios no estado da Bahia. Apresenta distribuição quase restrita, EOO=34180
km²  e  ocorrência  em  fitofisionomia  florestal  severamente  fragmentada.  Adcionalmente,  espécie
produz madeira utilizada para construção de casas e barcos, principalmente para fins internos, como
vigas, ripas e caixas (Tropical Plants Database, 2018). Estima-se que restem atualmente cerca de
15% da vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al., 2009).
Na Bahia, somente 14% da extensão original ainda é ocupada por florestas, suprimidas para das lugar
a pastagens, cultivos de cacau, piaçava, dende e cana-de-açúcar e outros (Baesso et al., 2010; Rolim
e Chiarello,  2004;  Landau,  2003).  Seus índices geoespaciais  (EOO e AOO) não possibilitam sua
inclusão em categoria de ameaça, mas diante do aumento de pressões antrópicas diretas e indiretas,
considerou-se M. floribunda Quase Ameaçada (NT) neste momento, uma vez que a persistência dos
vetores de stress descritos podem ampliar seu risco de extinção no futuro. Recomenda-se ações de
pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências  populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Manejo
sustentável) urgentes a fim de se garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Gött. Gel. Anz. 1821(2): 718. 1821. Popularmente conhecida por faveca e
guaraçaí no estado da Bahia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie produz madeira utilizada para construção de casas e barcos, principalmente para
fins internos, como vigas, ripas e também para fazer caixas (Tropical Plants Database, 2018).

Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern
tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Moldenhawera+floribunda. (acesso em 03 de dezembro
2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

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: BAHIA, municípios de Água Preta (Bondar 2170), Buerarema (Fiaschi 1158), Camacan (Santos
1394), Coaraci (Belém 2938), Entre Rios (Popovkin 1346), Ibirapitanga (Belém 2255), Ilhéus (Vinha
161), Itabuna (Queiroz 15844), Itubera (Vivas 257), Prado (Mattos s.n.), São Felipe (Pinto s.n.).
AOO: 56km²
EOO: 34180.96km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade:
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de até 20 m (Queiroz 15844), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica em floresta
ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A 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
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: As florestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Monoculturas florestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da
paisagem, é o principal uso do solo identificado na Região Extremo Sul da Bahia, decorrente do
estabelecimento de grandes empresas reflorestadoras nessa região (Landau, 2003).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Embora a atividade madeireira seja tecnicamente ilegal na região, de acordo com Martini et
al. (2007) no sul da Bahia a destruição da floresta continua paulatinamente, a medida que a
população local tenta ampliar suas áreas agrícolas, muitas vezes avançando para áreas de
conservação existentes na região. Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018) apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata
Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de
vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos
anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em
declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Municípios
como São Felipe e Buerarema (BA) apresentam cerca de 1,5% e 0,01% da Mata Atlântica original que
cobria seus territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Ecológica da Michelin (Vivas 257).

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

Moldenhawera intermedia G.P.Lewis & L.P.Queiroz

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:22-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  10  m,  endêmica  do  Brasil  (Vivas  e  Queiroz,  2018).  Popularmente
conhecida  por  brasileta,  foi  coletada  exclusivamente  em  Floresta  Ombrófila  Densa  e  Floresta
Estacional  Semidecidual  associadas a Mata Atlântica no estado da Bahia,  município de Itapé.  É
conhecida por somente quatro coletas,  incluindo o material-tipo,  e muito pouco se avançou em
relação  ao  seu  estado  de  conhecimento  desde  sua  descrição  formal  (Lewis  e  Queiroz,  2010).
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.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Kew Bull. 65(2): 205. 2010. Popularmente conhecida por brasileta na região
nordeste (Lewis e de Queiroz, 2010). Foi considerada uma espécie com Dados insuficientes (DD) na
avaliação de Lewis e de Queiroz (2010).

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

População:
É considerada uma espécie aparentemente rara (Lewis e de Queiroz, 2010).

Reference:
Lewis, G.P., de Queiroz, L.P., 2010. Moldenhawera intermedia (Leguminosae: Caesalpinioideae), a new
species from the Brazilian state of Bahia. Kew Bull. 65, 205–207.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Vivas e Queiroz, 2018), com ocorrência no estado: BAHIA,
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município de Itapé (Jardim 2259).
AOO: 8km²

Ecologia:
Hábito: bush
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: deciduifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores com cerca de 10 m de altura, ocorrendo em floresta semidecídua (Lewis e de
Queiroz, 2010) e ombrófila da Mata Atlântica (Vivas e Queiroz, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
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
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cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
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). A
espécie ocorre em plantação de cacau (Lewis e de Queiroz, 2010).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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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).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Moldenhawera longipedicellata C.V. Vivas & L.P. Queiroz

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)

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

Justificativa:  Árvore  de  até  18  m,  endêmica  do  Brasil  (Vivas  e  Queiroz,  2018;  Vivas  et  al.,  2015).
Popularmente  conhecida  por  caingá  e  caingá-preto,  foi  coletada  em Floresta  Ombrófila  associada  a
Mata Atlântica no estado do Espírito Santo. Apresenta distribuição muito restrita, EOO=574 km²,
quatro  situações  de  ameaça  e  ocorrência  em  fitofisionomia  florestal  severamente  fragmentada.
Apesar  de  possuir  registros  confirmados  dentro  de  Unidade  de  Conservação  de  proteção  integral,
Sabe-se  que  grande  parte  dos  ecossistemas  florestais  capixabas  encontram-se  fragmentados  como
resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando somente 12,6% de
remanescentes  florestais  originais  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Esse  processo  acelerou-se
significativamente em função do cultivo do café e do ciclo de exploração de madeira, que perdurou
por  mais  de  meio  século  (Thomaz,  2010).  Atualmente,  florestas  nativas  são  substituídas  por
monoculturas de Eucalyptus spp. (Siqueira et al., 2004), e extensas monoculturas de cana-de-açúcar
e pastagens (Lapig, 2018). Em Cariacica, Domingos Martins, Santa Leopoldina e Santa Teresa restam
respectivamente cerca de 24,4%, 24,3%, 27,7% e 20,4% da Mata Atlântica original (Fundação SOS
Mata Atlântica e INPE, 2018). Assim, foi considerda Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio
contínuo em EOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição,
números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a fim de garantir sua
perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Phytotaxa 233(1): 85. 2015. Popularmente conhecida por caingá e caingá-preto
(Vivas 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 (Vivas et al., 2015; Vivas e Queiroz, 2018), com ocorrência no
estado: ESPÍRITO SANTO, município de Cariacica (Fontana 5821), Domingos Martins (Folli 6174),
Santa Leopoldina (Vivas 246), Santa Teresa (Folli 1542).
AOO: 36km²
EOO: 574.31km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 5-18 m de altura, ocorrendo em floresta ombrófila densa montana e de galeria
da Mata Atlântica (Vivas et al., 2015).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Fev
fruiting Jul to Sep
Resume: A espécie floresce em janeiro e fevereiro e frutifica de julho a setembro (Vivas et al., 2015).

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

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 Mata Atlântica, que no início da colonização do solo capixaba, originalmente cobria quase
90% do seu território, foi sendo reduzida durante sucessivos ciclos econômicos. Esse processo
acelerou-se significativamente em função do cultivo do café e de um ciclo de exploração de madeira
que perdurou por mais de meio século (Thomaz, 2010). Na região de Santa Teresa as plantações de
café e banana são os usos do solo que ocasionam a fragmentação e aparecimento de ilhas florestais
(Oliveira et al., 2013). 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:
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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). Segundo Siqueira et al. (2004) a partir da criação de programas
de extensão e fomento florestal do governo e de empresas privadas na década de 1990 iniciou-se a
ocupação de extensas áreas com plantios homogêneos, principalmente Eucalyptus e Pinus no estado
do Espírito Santo. O Estado possui cerca de 35% de sua área com aptidão preferencial para a
atividade florestal, apresentando os maiores índices mundiais de produtividade de Eucalyptus
(Siqueira et al., 2004).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A exploração madeireira durante a colonização capixaba agravou-se no início da década de
1960, quando o Espírito Santo foi uma das principais fontes de madeira para a construção de Brasília
(Thomaz, 2010). Em Cariacica, Domingos Martins, Santa Leopoldina e Santa Teresa restam
respectivamente cerca de 24,4%, 24,3%, 27,7% e 20,4% da Mata Atlântica original desses municípios
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata
Atlântica e INPE, 2018) apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente coberta
com Mata Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4%
de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos
anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em
declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Moldenhawera luschnathiana Yakovlev

Risco de extinção: VUB1ab(i,iii)

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

Justificativa:  Árvore  de  até  20  m,  endêmica  do  Brasil  (Vivas  e  Queiroz,  2018).  Foi  coletada  em
Floresta  Ombrófila,  Restinga  e  Área  antrópica  associadas  a  Mata  Atlântica  no  estado  da  Bahia.
Apresenta  distribuição  restrita,  EOO=6252  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  M.
luschnathiana na natureza (Otroski,  2018;  Sambuichi,  2003).  Apesar  de ocorrer  em Unidade de
Conservação de proteção integral, os municípios de ocorrência perderam entre 62%-91% de sua
cobertura florestal original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Assim, foi considerda Em Perigo (EN) de
extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se ações
de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências  populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)
urgentes a fim de garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bot. Zhurn (Moscow & Leningrad) 60:220 (1975).

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 (Vivas e Queiroz, 2018), com ocorrência no estado da BAHIA,
município de Ilhéus (Lewis et al. 1166), Itacaré (Amorim 9531), Itanagra (Queiroz 16107), Una (Jardim
et al. 234).
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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
Área antrópica
Resume: Árvores de 5-20 m de altura (Silva 1878), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Vivas e
Queiroz, 2018), em Floresta Ombrófila (Carvalho Sobrinho 2812), Restinga e Restinga arbórea
(Queiroz e Allkin, 1999). Foi coletada em área antropizada de restinga (Juchum et al. 45)

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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Entre Rios com 121168 ha tem 15% de seu território (18233 ha) utilizados
como pastagem, mais 19% de florestas plantadas (22578 ha) (Lapig, 2018). A espécie foi coletada em
duas localidades do município de Entre Rios (BA) em fragmentos próximos a areas desmatadas
(Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018). Na REBIO Mico Leão, a retirada de madeira é na maioria das
vezes feita de forma irregular, ou mesmo ilegal. A atividade extrativista, até bem pouco tempo,
buscava atender uma crescente indústria madeireira e carvoeira que se implantou na região. A
madeira é escoada em toras para o sul do país ou atende as serrarias/carvoarias da região,
geralmente de migrantes capixabas que, impossibilitados de atuar em seu estado, devido ao
depauperamento de seu recursos naturais, vem se deslocando para o sul da Bahia (ICMBIO, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
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).
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)

430



Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 2.3 Indirect species effects
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
occurrence
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: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
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: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA BIOLÓGICA DE UNA (PI), PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO
CONDURU (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE (US).

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

FABACEAE

Moldenhawera nutans L.P.Queiroz et al.

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)

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

Justificativa: Árvore com cerca de 3 m, endêmica do Brasil (Vivas e Queiroz, 2018). Foi coletada em
Restinga associada a Mata Atlântica no estado da Bahia. Apresenta distribuição restrita, EOO=928
km², cinco situações de ameaça e ocorrência em fitofisionomia severamente fragmentada. Estima-se
que restem atualmente cerca de 15% da vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e
INPE,  2018;  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 M. nutans na natureza (Otroski, 2018; Sambuichi, 2003).
A  espécie  representa  um  notável  endemismo  das  matas  sobre  dunas  costeiras  da  região
metropolitana de Salvador até Esplanada, e suas poucas subpopulações estão altamente vulneráveis
devido a forte pressão imobiliária que há nessas áreas (Queiroz et al., 1999). Apesar de ocorrer em
Unidade de Conservação de proteção integral, os municípios de ocorrência perderam entre 86%-96%
de sua cobertura florestal original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Assim, foi considerda Em Perigo
(EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-
se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de
Ação) urgentes a fim de garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Kew Bull. 54(4): 844. 1999.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Diversos compostos químicos têm sido isolados a partir do extrato obtido do caule e das
folhas dessa espécie e sua aplicação medicinal está sendo estudada (David et al., 2007, 1998; Lahlou
et al., 2007; Vale et al., 2005).

Reference:
David, J.P., David, J.M., Yang, S.W., Cordell, G.A., 1998. A bis-labdenic diterpene from Moldenhawera
nutans. Phytochemistry 50, 443–447.

David, J.P., Ferrari, J., David, J.M., Guimarães, A.G., Lima, F.W. de M., Souza, G.L.S. de, 2007. New
triterpene and antibacterial labdenoic acid derivatives from Moldenhawera nutans. J. Braz. Chem. Soc.
18, 1585–1589.

Lahlou, S., Correia-Jr., C.A. de B., Santos, M.V. dos, David, J.M., David, J.P., Duarte, G.P., Magalhães,
P.J.C., 2007. Mechanisms underlying the cardiovascular effects of a labdenic diterpene isolated from
Moldenhawera nutans in normotensive rats. Vascul. Pharmacol. 46, 60–66.
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Vale, A.E., David, J.M., Brandão, H.N., David, J.P., 2005. A new flavonol glycoside derivative from
leaves of Moldenhawera nutans. Zeitschrift für Naturforsch. C 60, 45–49.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Vivas e Queiroz, 2018), com ocorrência no estado: BAHIA,
município de Camaçari (Silva 1), Entre Rios (Guedes 9567), Esplanada (Freire 87), Lauro de Freitas
(Guedes 25130), Salvador (Queiroz 4238).
AOO: 36km²
EOO: 928.01km²

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: Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Restinga
Resume: Árvores com cerca de 3 m de altura, ocorrendo nas partes mais altas de dunas em
vegetação de restinga, na Mata Atlântica (Queiroz et al., 1999; Vivas e Queiroz, 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: A espécie é endêmica das dunas costeiras na região metropolitana de Salvador até
Esplanada e suas poucas populações estão altamente vulneráveis devido a forte pressão imobiliária
que há nessas áreas (Queiroz et al., 1999). 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
past
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Os municípios de Entre Rios e Esplanada, respectivamente, com 121.168 ha e 129.435 ha
contém 15% e 21,6% de seu território convertido em pastagens e 19% e 8,1% em florestas plantadas
(Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
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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). Municípios como Camaçari, Entre Rios, Esplanada, Lauro
de Freitas e Salvador (BA) apresentam cerca de 14%, 10,8%, 14%, 6,4% e 4,9% da Mata Atlântica
original que cobria seus territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

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

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

FABACEAE

Muellera fernandesii M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Risco de extinção: VUD2

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

Justificativa:  Árvore  com 6 m de altura,  endêmica do Brasil,  no  estado do Ceará,  onde cresce em
áreas  serranas,  como  na  Serra  da  Meruoca,  cobertas  por  florestas  subperenifólias  plúvio-nebulares
(em brejos de altitude) (Silva e Tozzi, 2011). Apresenta AOO=12 km² e uma situação de ameaça,
ocorrendo em hábitat restrito e específico. A Serra da Meruoca com seus remanescentes de florestas
caducifólias  e  subcaducifólias,  em  meio  à  Caatinga,  é  uma  Unidade  de  Conservação  de  Uso
Sustentável, que sofre pressões como queimadas e desmatamento (ISA, 2018) e não possui Plano de
Manejo (ICMBio, 2018). Portanto, a espécie deve ser considerada como Vulnerável (VU), podendo, por
ameaça plausível, ser levada a uma categoria de risco mais severa em futuro próximo.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Phytotaxa 29: 42 (-44; fig. 1). 2011

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 em construção, 2018), com ocorrência no estado
do CEARÁ, municípios de Alcântaras (Fernandes s.n.), Meruoca (Fernandes s.n.).
AOO: 12km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com 6 m de altura, provavelmente endêmica do estado do Ceará, onde cresce em
áreas serranas, como na Serra da Meruoca, cobertas por florestas subperenifólias plúvio-nebular nas
proximidades das bacias hidrográficas do rio Acaraú e Coreaú (Silva e Tozzi, 2011).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O desmatamento, as queimadas e a mineração industrial, são algumas das pressões que
mais ameaçam as Unidades de Conservação (ISA, 2018)

Ações de Conservação:
Ação: 2 Land/water management
Situação: needed
A espécie foi coletada provavelmente na APA Serra da Meruoca. A Área de Proteção Ambiental Serra
da Meruoca, criada em 2008, está localizada no Ceará, bioma da Caatinga, e abrange os municípios
de Alcântaras, Massapê, Meruoca e Sobral. Não existe Plano de Manejo para esta UC. (ICMBio, 2018).
Visa garantir a conservação de remanescentes das florestas caducifólias e subcaducifólias.
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Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Muellera filipes (Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Risco de extinção: VUB1ab(i,iii)

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

Justificativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  no  estado  do  Rio  de  Janeiro.  Apresenta
distribuição  restrita,  EOO=3097  km²,  cinco  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  fluminenses  encontram-se  fragmentadas  como  resultado  de
atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando 20% de remanescentes florestais
originais (SOS Mata Atlântica e INPE, 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: Espécie descrita em: Taxon 61(1): 103. 2012

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

População:
Não existem dados populacionais. "Arvoreta com 6 m de altura, frutos e mudas no chão. Frequente."
(Lima 2157).

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 Guapimirim (Lima 2157), Mangaratiba (Menezes 1092A),
Nova Iguaçu (Lima 5952), Petrópolis (RB00178219), Rio de Janeiro (Glaziou 11900)
AOO: 32km²
EOO: 3097km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 12 m de altura (Martinelli 9924) que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: Guapimirim tem despertado a atenção de admiradores da natureza tornando a área um
atrativo turístico, além da especulação imobiliária que vem se desenvolvendo degradando a área
nativa (Guimarães, com. pess.).
O Parque Nacional da Serra dos Órgão é um dos principais roteiros turísticos da região, porém nem
sempre o turismo é realizado de maneira respeitosa à natureza (Castro, 2008). No entorno da
Reserva Biológica do Tinguá, existem áreas particulares utilizadas por sitiantes, que buscam lazer e
descanso, ou mesmo para fins comerciais. A região da baixada é pouco beneficiada por áreas de
lazer. A população a buscar áreas ainda conservadas para banhos de cachoeira e outras formas de
lazer e contato com a natureza (Teixeira, 2006).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No PARNA Tijuca, a expansão de áreas de ocupação irregular, o adensamento urbano nas
cotas altimétricas mais baixas, a intensificação do fluxo de veículos e pessoas e a proliferação de
trilhas não planejadas e não monitoradas nas áreas de borda limítrofes ao Parque (Figueiró e Coelho
Netto, 2009) representam ameaças à espécie, já que alteram seu ambiente de ocorrência e o
impactam de forma descontrolada.

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 consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada nas UCs: Parque Nacional da Tijuca; APA da Pedra Branca; REBIO do Tinguá;
MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA
DO RIO MACACU; APA de Petrópolis.

Ação: 2 Land/water management
Situação: needed
O grande problema da Estação do Paraíso é o mesmo da maioria das unidades de conservação do
país: situação fundiária e administrativo-institucional calamitosa. A unidade possui diversas fazendas
ao redor, e apesar de ter sido criada em março de 1987, a Estação não teve até hoje o seu plano
diretor aprovado, o que na prática representa uma ameaça a diversidade biológica da região, já que
as premissas básicas da Unidade de Conservação não são garantidas pelo poder público. Nos dias
atuais, o maior problema da Estação Ecológica do Paraíso não é a utilização direta de seus recursos
vegetais e sim a grande pressão exercida sobre a fauna. Caçadores e passarinheiros estão
permanentemente em atividade na área da Estação Ecológica Estadual Paraíso, onde a espécie
possui o maior número de registros, estimulados pela ausência de uma fiscalização eficiente, sendo
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comum grandes acampamentos e/ou restos de armadilhas usadas na caça (principalmente o toco ou
trabuco). Esta degradação de mamíferos e aves tem, obviamente, reflexos danosos importantes na
vegetação, uma vez que nas florestas tropicais um grande percentual de espécies tem nestes animais
seus vetores de dispersão. (Kurtz e Araújo, 2000).

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

FABACEAE

Muellera graciliflora (M.J. Silva et al.) M.J. Silva & A.M.G.
Azevedo

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

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

Justificativa:  Árvore  de  até  15  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,  2018;
Silva et al., 2010). Popularmente conhecida como farinha-seca, foi coletada apenas no município de
Colombo,  Paraná,  na  borda  de  Floresta  Ombrófila  Mista  sobre  solos  argilosos.  A  espécie  apresenta
distribuição muito restrita, EOO=8km², AOO=8 km² e uma situação de ameaça. Até sua descrição
formal em 2010, era conhecida por somente duas coletas realizadas na mesma localidade; das cinco
coletas atribuídas ao táxon, quatro possivelmente correspondem a registros de dois indivíduos em
duas  localidades  distintas,  ambas  fora  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.
Adcionalmente,  M.  graciliflora  foi  considerada  uma  espécie  rara  (Silva  et  al.,  2010),  em região  que
encontra-se atualmente severamente fragmentada por ações antrópicas, tais como desmatamento,
retirada  seletiva  de  madeira,  crescimento  urbano  acelerado,  mineração  e  expansão  de  áreas
agrosilvopastoris (Ribeiro et al., 2009; Castella e Britez, 2004; Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). Além disso, o município em que foi registrada projeta-se como um dos maiores produtores de
cal do Paraná (COMEC, 2017), e resguarda atualmente somente cerca de 3,61% da Mata Atlântica
original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Nesse cenário, a espécie foi considerada Criticamente em
Perigo (CR) de extinção, pela sua distribuição restrita e habitat específico severamente fragmentado
e drasticamente reduzido. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO, qualidade e extensão de habitat,
número de situações de ameaça e 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 UC) urgentes a fim de se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Taxon 61(1): 103. 2012. Popularmente conhecida por farinha-seca no Paraná
(Silva et al., 2010).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Espécie possui potencial valor econômico

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Silva et al., 2010), com ocorrência no estado: PARANÁ,
município de Colombo (Los 114).
AOO: 8km²
EOO: 0.07km²

445



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 Mista
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila Mista
Resume: Árvore de 15 m de altura, ocorrendo na borda da Floresta Ombrófila Mista em solo argiloso
(Silva et al., 2010).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Resume: A espécie floresce e frutifica em março e abril (Silva et al., 2010).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). A espécie ocorre somente em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, um dos
municípios mais populosos dessa região (COMEC, 2017).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A agricultura, pecuária e plantações florestais com espécies exóticas são os principais usos
do solo responsáveis pela conversão e alteração da Floresta Ombrófila Mista no estado do Paraná
(Castella e Britez, 2004, Eisfeld et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Historicamente, a extração seletiva de madeira foi uma das atividades responsáveis pela
conversão e alteração da Floresta Ombrófila Mista e, atualmente, continua figurando entre as
principais ameaças à essa floresta (Castella e Britez, 2004). 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: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Colombo é um dos maiores produtores de cal do Paraná, devido a existência
de grandes jazidas a economia foi durante anos baseada na indústris de cal e calcário (COMEC, 2017).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Muellera grazielae (M.J. Silva et al.) M.J. Silva & A.M.G.
Azevedo

Risco de extinção: ENB1ab(i,ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Mary Luz Vanegas León
Data:06-12-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Restinga,  Floresta  Ombrófila  e  Manguezal  associadas  a  Mata  Atlântica  no  estado  de
Santa  Catarina.  Apresenta  distribuição  restrita,  EOO=4193 km²,  quatro  situações  de  ameaça  e
ocorrência em fitofisionomias severamente fragmentadas. Estima-se que restem atualmente cerca de
15% da vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Sabe-se que grande
parte  dos  ecossistemas  florestais  catarinenses  encontram-se  reduzidos  e  fragmentados  como
resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando somente 28.8% de
remanescentes  florestais  originais  no  estado  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Adcionalmente,  os
municípios em que ocorre sofreram reduções florestais estimadas entre 39% e 77% de sua cobertura
vegetacional  original  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Desmatamento  pelo  desenvolvimento
urbano, mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da
Mata Atlântica catarinense (Lapig, 2018; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Adcionalmente, a espécie
não encontra-se protegida dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral.
Assim, foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e na
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qualidade e extensão de seu habitat original. Recomenda-se ações de pesquisa (busca por novas
subpopulações, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) Ação) urgentes a
fim de se garantir a perpetuação da espécie no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 60(4): 319. 208, como Lonchocarpus grazielae.

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: SANTA CATARINA, município de Florianópolis (Klein 8537), Itajaí (Reitz 5136), Laguna (Verdi
3366), Penha (Zimmer s.n.), Porto Belo (Nuemberg 1004), São João Batista (Sinval-Santos 3337).
AOO: 40km²
EOO: 4193km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Formações Arbóreo-Arbustiva-Herbácia sobre Sedimentos Marinhos Recentes
Formações Arbóreo-Arbustiva-Herbácia de Terrenos Marinhos Lodosos
Tipo de Vegetação: Restinga
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Manguezal
Resume: Árvore até 15 m altura. Aparentemente restrita ao estado de Santa Catarina onde cresce em
solo arenoso distrófico da vegetação de restinga. Esta espécie também pode ser encontrada nas
encostas da floresta tropical decídua, na vegetação de mangue e também na floresta tropical sempre
verde (Silva & Tozzi, 2008).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat

450



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 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (US) e na Área de Proteção
Ambiental Ponta do Araçá (US),

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Muellera leptobotrys M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Patricia da Rosa; Mário Gomes; Mary Luz Vanegas León
Data:06-12-2018

Justificativa: Árvore de até 9 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Decidual associada a Caatinga e ao Cerrado nos estados da Bahia e
Minas Gerais. Apresenta distribuição ampla, EOO=139528 km², ocorrência em dois distintos biomas e
presença confirmada em áreas onde ainda persistem extensões razoáveis de ecossistemas florestais
nativos,  mesmo parcialmente  degradados.  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: Phytotaxa, 29: 44, 2011.

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 Euclides da Cunha (Cardoso 2308), Itaberaba (Pinto 372), Itaetê
(Santana 244), Itaim (França 1864), Jacobina (Serra da Jacobina 3421), Jequié (Mori 11226), Miguel
Calmon (França 2475), Morro do Chapéu (Guedes 12894), Ruy Barbosas (Queiroz 9804), Umburanas
(Carvalho-Sobrinho 2611); MINAS GERAIS, município de Ouro Preto (Glaziou 12592).
AOO: 48km²
EOO: 139528km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Fenologia: deciduifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Biomas: Caatinga
Cerrado
Fitofisionomias: Floresta Estacional Decidual de Submontana
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore até 9 m de altura (Queiroz 9804), ocorrendo nos domínios da Caatinga (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018), em caatinga herbáceo-arbustiva (Mori 11226). A distribuição da
espécie, alcançando a Serra de Antonio Pereira, município de Ouro Preto - MG (Glaziou 12592), indica
sua ocorrência no Cerrado, bioma não citado na Flora do Brasil 2020.

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A pecuária é uma das principais fontes de renda e subsistência para os habitantes da
Caatinga (Antongiovanni et al., 2018). Em geral, bovinos, caprinos e ovinos são criados em regime de
liberdade, tendo acesso à vegetação nativa como base de sua dieta (Marinho et al. 2016). Na
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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). O município de Monte Santo com 318635 ha, possui 51,5% de seu
território (164036 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Umburanas com
318635 ha tem 13% de seu território (21894 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018).O
município de Jequié com 322733 ha tem 29,5% de seu território (95336 ha) transformado em
pastagem (Lapig 2018).

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

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: 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: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, onde o crescimento urbano somado à falta de
planejamento da ocupação do meio físico, geram grandes problemas aos ecossistemas naturais
(Sobreira e Fonseca, 2001).

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Os problemas ambientais do ecoturismo praticado em Lavras Novas estão sendo
potencializados, devido à atividade não ter sido planejada e tão pouco disciplinada, isto pelo fato de
se ter comprovado, através de observação “in loco” e de relatos dos diferentes atores sociais
envolvidos, a ocorrência de muitos problemas ambientais de ordens física, biótica e antrópica. Essa
situação ocorre pela falta de planejamento e ordenamento da atividade, certamente devido à
ausência de uma política pública eficaz para o setor turístico no Município de Ouro Preto (Gomes,
L..M.R., Ribeiro, G.A., Griffith, J.J., 2003).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: needed
Não há relatos de que a espécie ocorra em área de conservação.
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FABACEAE

Muellera longiunguiculata (MJ.Silva & AMG.Azevedo)
MJ.Silva & AMG.Azevedo

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:06-12-2018

Justificativa: Árvores de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  e  Floresta  Estacional  Semidecidual  associadas  a  Mata
Atlântica nos estados da Bahia e Minas Gerais. Apresenta distribuição ampla, EOO=191746 km² e
presença  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.
Adcionalmente,  não existem dados sobre tendências populacionais  que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC)
neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a
fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Brittonia 60: 323. 2008 (como Lonchocarpus loniunguiculatus) e em
Taxon 61(1): 103. 2012 (como Muellera longiunguiculata)

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 Almadina (Pinheiro 1139), Itaju do Colônia (Santos 357); MINAS GERAIS,
município de Araçuaí (Mendes Magalhães 15268), Itamonte (Glaziou 12597), Januária (Pereira 2452),
Ouro Branco (Glaziou 14658).
AOO: 24km²
EOO: 191746km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
2 Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvores de até 12 m de altura (Santos 357), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018) e área de domínio do Cerrado (Pereira 2452). Segundo a Flora
do Brasil 2020 a espécie não ocorre no bioma Cerrado.

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: O município de Almadina com 24523 ha tem 37,3% de seu território (9155 ha)
transformados em pastagens (Lapig, 2018). O município de Itaju do Colônia com 122529 ha tem 55%
de seu território (67434 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018). O município de Januária
apresenta em seu território (666163 ha), 13% (85704 ha) ocupados por pastagem (Lapig, 2018). O
município de Itamonte (MG) com 43179 ha tem 24% de seu território (10334 ha) convertidos em
pastagem (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE ESTADUAL SERRA DO OURO BRANCO (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL BACIA DO RIO PANDEIROS (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGOA ENCANTADA
(US).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Muellera montana (MJ.Silva & AMG.Azevedo) MJ.Silva &
AMG.Azevedo

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:06-12-2018

Justificativa: Árvore com até 16 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Foi  coletada  em Floresta  Estacional  Decidual  e  Floresta  Estacional  Semidecidual  associadas  ao
Cerrado nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Piauí e Tocantins. Apresenta distribuição ampla,
EOO=216571 km²,  constante presença em herbários  e  ocorrência  confirmada dentro dos limites de
Unidades de Conservação de proteção integral. degradados. Adcionalmente, não existem dados sobre
tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além de
não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza.
Assim,  foi  considerada  como  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de
pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na
natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Taxon 61(1): 103. 2012

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: BAHIA, municípios de Barreiras (Zehntuez 457), Brejolândia (Harley 22003), Coribe (Queiroz
12771), Miguel Calmon (Queiroz 3527), São Desidério (Silva 90); GOIÁS, municípios de Alto Paraíso de
Goiás (Ratter 7434), Divinópolis de Goiás (Machado 319), Flores de Goiás (Pereira-Silva 8282),
Guarani de Goiás (Silva 11), Iaciara (Silva 4423), Monte Alegre de Goiás (Mendonça 4516), Nova
Roma (Pereira 3213), Posse (Pereira 2817), São Domingos (Sevilha 1894); MINAS GERAIS, municípios
de Itacarambi (Silva s.n.), Januária (Árbocz 649), Manga (Árbocz 667); PIAUÍ, municípios de Caracol
(Fernandes s.n.), Cristalândia do Piauí; TOCANTINS, municípios de Aurora do Tocantins (Pereira 1971),
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Taguatinga (Pereira 2866).
AOO: 108km²
EOO: 216571km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com até 16 m (Silva e Tozzi, 2008), que habita o Cerrado, na Floresta Estacional
Decidual e Semidecidual (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Fenologia:
flowering Aug to Nov
fruiting May to Dec
Resume: Flores e frutos de agosto a novembro, foi também coletado em fruto em maio, dezembro e
junho (Silva e Tozzi, 2008).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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locality
Detalhes: O município de Barreiras (BA) com 785918 ha tem 42% de seu território convertidos em
pastagem (9%), plantação de soja (21%), pivôs centrais (4%), desmatamentos e queimadas 8%. O
município de Brejolândia com 224719 ha tem 42% de seu território (93675 ha) convertidos em
pastagens. O município de Coribe com 265711 ha tem 27% de seu território (71620 ha) convertidos
em pastagens. O município de São Félix do Coribe com 175435 ha tem 30% de seu território (53218
ha) convertidos em pastagens. O município de Miguel Calmon com 156820 ha tem 53% de seu
território (82741 ha) convertidos em pastagens. O município de São Desidério com 1517415 ha tem
7% de seu território (107140 ha) convertidos em pastagem. O município de Alto Paraíso de Goiás com
289388 ha tem 9,5% de seu território (27008 ha) convertidos em pastagens. O município de
Divinópolis de Goiás com 83097 ha, tem 41% de seu território (33965 ha) convertidos em pastagem.
O município de Flores de Goiás com 370941 ha, tem 38% de seu território (140126 ha) convertidos
em pastagem. O município de Guarani de Goiás com 122914 ha tem 28,3% de seu território (34884
ha) transformados em pastagens. O município de Iaciara com 155037 ha, tem 65% de seu território
(100733 ha) convertidos em pastagem.O município de Monte Alegre de Goiás com 311979 ha tem
32% de seu território (99760 ha) transformado em pastagem. O município de Nova Roma com
213595 ha, tem 26% de seu território (55838 ha) convertidos em pastagem. O município de Posse
com 202453 ha, tem 33% de seu território (65847 ha) transformados em pastagem. O município de
São Domingos com 329571 ha, tem 35% de seu território (116417 ha) transformados em pastagem.
O município de Itacarambi (MG) com 122527 ha tem 30% de seu território (36035 ha) convertidos em
pastagem. O município de Manga (MG) com 195017 ha tem 30% de seu território (56780 ha)
convertidos em pastagem. O município de Caracol com 161093 ha tem 6% de seu território (9319 ha)
convertidos em pastagem. O município de Cristalândia com 120287 ha tem 11% de seu território
(12797 ha) convertidos em pastagem. O município de Aurora do Tocantins com 75283 ha tem 36% de
seu território (27345 ha) convertidos em pastagem. O município de Taguatinga com 243739 ha tem
32% de seu território (76916 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos
(Rachid et al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos
governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de
assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et
al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al., 1997), a fim de suprir a crescente
demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Essa região é
responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em particular a
soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado brasileiro
sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de
10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o
celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm
sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAVERNAS DO PERUAÇU; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POUSO
ALTO; PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS; PARQUE ESTADUAL DE TERRA RONCA;
PARQUE NACIONAL SERRA DAS CONFUSÕES; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIA DO RIO
PANDEIROS

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

FABACEAE

Muellera torrensis (N. Mattos) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo

Risco de extinção: ENB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:06-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  5  m,  endêmica  da  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2019).
Popularmente conhecida por maracanã ou rabo-de-bugio, foi  coletada em Floresta Ciliar e/ou de
Galeria e Floresta Ombrófila associadas a Mata Atlântica no estado do Rio Grande do Sul. Apresenta
distribuição muito restrita,  EOO=322 km²,  três  situações de ameaça e ocorrência  exclusiva em
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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  gaúchos  encontram-se  reduzidos  e  fragmentados  como  resultado  de
atividades  antrópicas  realizadas  no  passado  e  atualmente,  restando  somente13,6%  de
remanescentes florestais originais no estado (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Apesar da ocorrência
confirmada dentro dos limites de Unidade de Conservação de proteção integral, a espécie foi coletada
em fragmento com áreas de desmatamento situadas dentro da área protegida, e os municípios em
que foi registrada sofreram reduções em suas coberturas florestais originais pelo desmatamento para
abertura de pastagens e estabelecimento de extensas lavouras (Lapig, 2018). Assim, foi considerada
Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e na qualidade e extensão de
seu habitat original. Recomenda-se ações de pesquisa (busca por novas subpopulações, números e
tendências  populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  Ação)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  a
perpetuação  da  espécie  no  futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Taxon 61(1): 104. 2012. Popularmente conhecida por maracanã (Sobral 9465) ou
como rabo-de-bugiu (Sobral et al., 2006), no estado do Rio Grande do Sul.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico

464



Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Altitude => Tipo de Valor: less then Absoluto: 830
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do RIO GRANDE DO SUL, muicípio de Torres (Silveira 1329), Três Cachoeiras (Silveira 6819),
Itati (Schmidt 1117), Morrinhos do Sul (Jarenkow 1796), Dom Pedro de Alcantara (Silveira 1328).
Ocorre em altitudes de até 830 m (Laroca 95034).

Ecologia:
Hábito: tree
small tree
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Sistema da Vegetação Secundária
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 5 m de altura (Sobral 9465), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Sobral
et al., 2006), especificamente em mata ciliar (Sobral 9465).

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

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Torres com 16056 ha tem 70,4% de seu território (11310 ha) transformado
em pastagem (Lapig, 2018).
O município de Três Cachoeiras com 25106 ha tem 25,6% de seu território (6433 ha) transformado
em pastagem (Lapig, 2018).
O município de Morrinhos do Sul com 16544 ha tem 40,3% de seu território (6673 ha) transformado
em pastagem (Lapig, 2018).
O município de Dom Pedro de Alcântra com 7816 ha tem 54,9% de seu território (4294 ha)
transformado em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
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Detalhes: A espécie foi coletada em fragmento com áreas de desmatamento, na Estação Ecológica
Estadual Aratinga, município de Itati (RS) (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: low
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Morrinhos do Sul com 16544 ha tem 1,1% de seu territorio (190 ha)
transformado em produção de cana-de-açúcar e milho (Lapig, 2018).
O município de Torres com 16056 ha ha tem 0,5% de seu território (86 ha) convertido em agricultura
de cana e milho (Lapig, 2018).
O município de Dom Pedro de Alcântra com 7816 ha tem 0,2% de seu território (8 ha) convertido em
agricultura de cana-de-açúca e milho (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ESTAçãO ECOLóGICA ESTADUAL ARATINGA (PI), ÁREA DE PROTEçãO
AMBIENTAL ROTA DO SOL (US),

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

FABACEAE

Muellera virgilioides (Vogel) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Risco de extinção: VUB1ab(iii)

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

467



Data:10-12-2018

Justificativa: Árvore com até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Foi coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Apresenta
distribuição  restrita,  EOO=14337  km²  e  ocorrência  em  fitofisionomia  florestal  severamente
fragmentada. Mesmo registrada em diversas Unidades de Conservação de proteção integral e ser
considerada abundante em várias localidades, a espécie é endêmica desse estado, cujas taxas de
perda  de  redução de  ecossistemas florestais  chegam a  quase  80% da extensão original  (SOS Mata
Atlântica e INPE, 2018). Práticas turísticas não regulamentadas, crescimento urbano exponencial e
desmatamento  para  abertura  ou  manutenção de  pastagens  e  áreas  de  cultivo  representam os
principais  vetores  de  stress  a  flora  fluminense  (Lapig,  2018;  Pereira  et  al.,  2011;  Barbosa,  2003).
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: Taxon 61(1): 104. 2012
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados populacionais. Frequente em Cabo Frio (Lima 7551); Ocasional em Guaratiba
(Lima 8500). Na Praia de José Gonçalves em Armação dos Búzios "Muito freqüente e a madeira é
usada para fazer peão." (Lima 4783). É frequente na Serra de Sapiatiba, mun. de São Pedro da Aldeia
(Lima 5540)

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 Armação dos Búzios (Ribeiro 99), Arraial do Cabo (Araújo
8206), Cabo Frio (Faria et al. s.n.), Niterói (Faria 239), Rio de Janeiro (Lima 6355), Santo Antônio de
Pádua (Araújo s.n.), São Pedro da Aldeia (Farney 4962)
AOO: 156km²
EOO: 14337km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 12 m de altura (Andreata 724), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila e nas Matas de Restinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:

469



Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O turismo é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas nos municípios de
Búzios e Cabo Frio (Ribeiro e Oliveira, 2009; Barbosa, 2003). A região do Litoral Norte Fluminense tem
por principal vetor de pressão ao meio ambiente a expansão urbana e o turismo incentivados. A
expansão urbana e a migração de pessoas de diversas regiões do estado do Rio de Janeiro para a
região do Litoral Norte fluminense está diretamente relacionada com o desenvolvimento do setor de
turismo, em Cabo Frio e Armação dos Búzios; e, principalmente ao desenvolvimento da indústria
petrolífera e parapetrolífera, em Cabo Frio, Macaé-Rio da Ostras e Campos dos Goytacazes (Souza e
Terra, 2017). Em viagem a campo, botânicos visualizam em áreas adjacentes ao Parque Estadual da
Costa do Sol a ameaça de expansão de lotamentos sobre dunas a beira mar e o aumento da
preparação de terrenos para a confecção de novos loteamentos próximo a estradas de acesso entre
Cabo Frio e Arraial do Cabo no ano de 2016-2018 (P. Rosa, com. pess.).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Na Praia do Peró, município de Cabo Frio, encontra-se o maior e mais bem preservado
campo de dunas móveis da costa fluminense. O projeto do mega-resort Reserva do Peró, conta com
450 ha de área, representando um impacto direto às formações naturais de dunas e à vegetação de
restinga associada, o que significaria uma perda do maior remanescente desse ecossistema no
estado (Pereira et al., 2011).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada nas UCs: APA DA PEDRA BRANCA; PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE GRUMARI; APA DE
GRUMARI; PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL; APA DA ORLA MARÍTIMA DA BAÍA DE SEPETIBA; APA
DA SERRA DA CAPOEIRA GRANDE; PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA; ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DO SACOPÃ; APA DO MORRO DOS CABRITOS; PARQUE NATURAL MUNICIPAL PAISAGEM
CARIOCA; APA DO MORRO DO LEME; APA DOS MORROS DA BABILÔNIA E DE SÃO JOÃO; PARQUE
ESTADUAL DA COSTA DO SOL; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PAU BRASIL; ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DA SERRA DE SAPIATIBA

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

Myrocarpus fastigiatus Allemão

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil  (Sartori,  2018).  Popularmente conhecida por
catureíba  e  óleo-pardo,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  associada  a  Mata
Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro.
Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=2111573  km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções
biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente  (2016),  e  ocorrência  confirmada  em
Unidades de Conservação de proteção integral. A espécie ocorre de forma rara na maior parte das
localidades em que foi registrada, apesar da constante frequência com que vem sendo documentada
desde sua descrição. Possui potencial econômico devido o uso madeireiro e medicinal (Dudonné et
al.,  2009).  Entretanto,  não  existem  dados  sobre  tendências  populacionais  que  atestem  para
potenciais reduções no número de indivíduos maduros. Assim,M. fastigiatus 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: Diss. Leg. 26. 1847. Popularmente conhecida por catureíba, óleo pardo na região
Sudeste (Sartori e Tozzi, 2004). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso
(madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Medicinal e madeireira; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Reserva Natural Vale, ES; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.:
Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não; 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.: (Haroldo C. de Lima, com. pess.
06/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie tem potencial econômico devido o uso madeireiro e medicinal (Dudonné et al.,
2009; Tropical Plants Database, 2018).

Reference:
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Dudonné, S., Vitrac, X., Coutière, P., Woillez, M., Mérillon, J.-M., 2009. Comparative study of
antioxidant properties and total phenolic content of 30 plant extracts of industrial interest using
DPPH, ABTS, FRAP, SOD, and ORAC assays. J. Agric. Food Chem. 57, 1768–1774.

Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Myrocarpus+fastigiatus. (acesso em 17 de dezembro
2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Sartori, 2018), com ocorrência no estado: Alagoas (Esteves
660), Bahia (Queiroz 3639), Espírito Santo (Folli 446), Minas Gerais (Frigo s.n.), Pernambuco (Andrade-
Lima 68-5400), Rio de Janeiro (Lima 6431). Segundo Sartori (2018) a espécie ocorre Bahia, Espírito
Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro.
AOO: 208km²
EOO: 2111573.31km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Floresta Ombrófila Densa Montana
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Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 25 m de altura, ocorrendo em floresta ombrófila densa da Mata Atlântica (Sartori
e Tozzi, 2004) e na Caatinga (Sartori, 2018).

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

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A 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). 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. 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
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al., 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).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal da CVRD (Sartori 208).

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

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

Ormosia arborea (Vell.) Harms

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  15 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por olho-de-cabra, foi coletada em Cerrado (lato sensu) e Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial) associadas ao Cerrado e a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo,
Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=1256137 km²,
diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente
(2017), e ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas onde
ainda predominam na paisagem extensões significativas de ecossistemas naturais em estado prístino
de  conservação.  A  espécie  ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias  e  em  distintos  domínios
fitogeográficos, de forma frequente na maior parte das localidades em que foi registrada. Possui valor
comercial devido o uso madeireiro e as sementes para artesanato (Tropical Plants Database, 2018).
Entretanto, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções
no número de indivíduos maduros na natureza.  Assim,  O.  arborea foi  considerada como Menor
Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais)
e  conservação  (Plano  de  Manejo  sustentável)  a  fim  de  se  ampliar  o  conhecimento  disponível  e
garantir  sua  perpetuação  na  natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 288. 1924. Popularmente conhecida por olho-
de-cabra (Sartori e Tozzi, 2016). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso
(madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Madeireira, ornamental, reflorestamento
(http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Ormosia+arborea); 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Parque Estadual da Serra da Tiririca, APA de Massambaba, RPPN Suíça, Estação
Experimental de Paraguaçu Paulista, Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, Estação
Experimental do IAC, Reserva Ecológica Estadual de Jacarepiá, Parque Estadual da Costa do Sol,
Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Parque Estadual do Ibitipoca, Parque Estadual do Rio
Preto, Estação Ecológica do Pau-Brasil, Reserva da Companhia Vale do Rio Doce, Parque Ecológico
Municipal do Mico-Leão-Dourado, Parque Municipal de Marapendí, Parque Estadual da Serra do Mar,
Área de Proteção Ambiental da Prainha, Reserva Ecológica Rio das Pedras, Reserva Biológica de
Jacarepaguá, Parque Estadual do Rio Doce, APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado, Estação
Ecológica da Jureia, Parque Nacional da Serra do Cipó, APA Restinga entre Itaipuaçu e Marica, Reserva
Biol gica de Sapitanduva, Parque Municipal da Serra do Itapety. Parque Nacional da Tijuca, Parque
Estadual Carlos Botelho, Parque Muncipal da Serra do Itapety.; 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Sim. Cerrado e Mata Atlântica
(Fabaceae in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.Disponível em: .
Acesso em: 23 Nov. 2018); 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especificidade de
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habitat. R.: Não; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em
relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Frequente; 9 - apresenta ameaças incidentes
sobre suas populações. R.: (Mario Gomes, com. pess. 23/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie tem interesse comercial, devido o uso madeireiro e as sementes são utilizadas
para artesanato (Tropical Plants Database, 2018).

Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Ormosia+arborea. (acesso em 17 de dezembr 2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Bahia (Santos 1315), Espírito Santo (Lima 1700), Goiás (Walter 4134), Minas Gerais (Sobral
8248), Rio de Janeiro (Braga 3544), São Paulo (Pacheco s.n.).
AOO: 740km²
EOO: 1256137.98km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
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Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 15 m de altura, ocorrendo em floresta semidecidua e ombrófila densa na Mata
Atlântica (Sartori e Tozzi, 2016) e no Cerrado (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). 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 da Tiririca, APA de Massambaba, RPPN Suíça,
Estação Experimental de Paraguaçu Paulista, Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, Estação
Experimental do IAC, Reserva Ecológica Estadual de Jacarepiá, Parque Estadual da Costa do Sol,
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Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Parque Estadual do Ibitipoca, Parque Estadual do Rio
Preto, Estação Ecológica do Pau-Brasil, Reserva da Companhia Vale do Rio Doce, Parque Ecológico
Municipal do Mico-Leão-Dourado, Parque Municipal de Marapendí, Parque Estadual da Serra do Mar,
Área de Proteção Ambiental da Prainha, Reserva Ecológica Rio das Pedras, Reserva Biológica de
Jacarepaguá, Parque Estadual do Rio Doce, APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado, Estação
Ecológica da Jureia, Parque Nacional da Serra do Cipó, APA Restinga entre Itaipuaçu e Marica, Reserva
Biol gica de Sapitanduva, Parque Municipal da Serra do Itapety. Parque Nacional da Tijuca, Parque
Estadual Carlos Botelho, Parque Muncipal da Serra do Itapety

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:

Uso: 10. Wearing apparel, accessories
Recurso: seed
Proveniência: natural
Detalhes:

FABACEAE

Ormosia excelsa Benth.

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até XX m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Igapó e Floresta de Várzea associadas a Amazônia e ao Cerrado nos estados
do  Amazonas,Goiás,  Mato  Grosso,  Pará,  Rondônia  e  Tocantins.  Apresenta  distribuição  ampla,
EOO=2501454 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.
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Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número
de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam
sua  existência  na  natureza.  Assim,  O.  excelsa  foi  considerada  como  Menor  Preocupação  (LC),
demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e  números  populacionais)  a  fim  de  se
ampliar  o  conhecimento  disponível  e  garantir  sua  perpetuação  na  natureza.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 15(1): 318. 1862. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Parque Nacional do Araguaia, Parque Estadual do Xingu; 3 - apresenta registros
recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Sim. Amazônia e
Cerrado; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não; 7 -
apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência
dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações.
R.: (Mario Gomes, com. pess. 23/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Amazonas (Cardoso 3233), Goiás (Silva 4804), Mato Grosso Simon 2371), Pará (Cardoso
4041), Rondônia (Perigolo 251), Tocantins (Mendonça 4080).
AOO: 212km²
EOO: 2501454.48km²

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: Amazônia
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Várzea
Resume: Árvore de 12 m de altura (Simon 2371), ocorrendo no Cerrado e na Amazônia (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. O Cerrado
contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à pecuária extensiva
(Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos (Rachid et al., 2013).

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional do Araguaia (Silva 260), Parque Estadual do Xingu
(Soares 3186).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Ormosia fastigiata Tul.

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore com 18 m de altura,  endêmica do Brasil  (Flora do Brasil  2020 em construção,
2018), foi coletada em Floresta Ombrófila e na Floresta de Galeria, associadas à Mata Atlântica e ao
Cerrado, nos estados da Bahia, Distrito Federal,  Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,  Minas
Gerais,  Paraná,  Pernambuco,  Rio  de  Janeiro,  Santa  Catarina,  São  Paulo  e  Tocantins.  Apresenta
distribuição ampla,  EOO=2330044 km²,  diversos registros em coleções biológicas,  inclusive com
coletas  realizadas  recentemente  (2017),  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de  Conservação.  A
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espécie  ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias  e  em  distintos  domínios  fitogeográficos,  de  forma
ocasional (M.Gomes com. pess.). Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem
para potenciais reduções no número de indivíduos adultos. Quanto aos usos potenciais ou efetivos
não existem dados quantitativos que atestem comprometimento de sua existência na natureza.
Assim, Ormosia fastigiata foi considerada como de Menor Preocupação (LC). Sugere-se ações de
pesquisa a fim de ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Archives du Muséum d'Histoire Naturelle 4: 108–109. 1844. De acordo com
especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 -
ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. RPPN "Caminho das Pedras", Estação Ecológica
Estadual do Paraíso, Reserva Ecológica da Michelim, Reserva Biológica de Poço das Antas, Rebio do
Tinguá, Parque Estadual Serra de Caldas Novas, Parque Municipal Victorio Siquierolli, Parque Florestal
Estadual de Ibitipoca.; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie
com distribuição ampla. R.: Sim. Cerrado e Mata Atlântica (Fabaceae in Flora do Brasil 2020 em
construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.Disponível em: . Acesso em: 23 Nov. 2018).; 5 - possui
amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não. ; 7 - apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na
população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: ; (Mario
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Gomes, com. pess. 23/11/2018).

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

População:
Ocasional (Gomes, M. com. pess., 2018).

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Bahia (Amorim 5342), Distrito Federal (Jesus 1), Goiás (Heringer 14249), Mato Grosso
(Groppo 477), Mato Grosso do Sul (Groppo 477), Minas Gerais (Walter 121), Paraná (Lacerda 281),
Pernambuco (Andrade-Lima 3423), Rio de Janeiro (Meireles 527), Santa Catarina (Reitz 4542), São
Paulo (Barreto 897), Tocantins (Bucci 112).
AOO: 448km²
EOO: 2330044km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 18 m de altura (Lima 8575) que ocorre no Cerrado e na Mata Atlântica na Floresta
Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
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Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme
pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros recursos. Ainda
que restem
exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. A ameaça
de
extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão do extrativismo predatório sobre
determinadas
espécies de valor econômico e também porque existe pressão sobre seus habitats, sejam, entre
outros motivos,
pela especulação imobiliária, seja pela centenária prática de transformar floresta em área agrícola
(Simões;
Lino, 2003).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução
maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados no
Brasil. De
acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de
desmatamento
tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas
florestais
encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE,
2018).
Criado em 1985, o monitoramento feito pelo Atlas permite nesta edição quantificar o desmatamento
acumulado
em alguns Estados nos últimos 30 anos. O Paraná lidera este ranking, com 456.514 hectares
desmatados,
seguido por Minas Gerais (383.637 ha) e Santa Catarina (283.168 ha). O total consolidado de
desmatamento
identificado pelo Atlas desde a sua criação, que não incluiu alguns Estados em determinados
períodos, chega a
1.887.596 hectares (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2016).
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Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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
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et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda, a produção de cana-de-
açúcar por
muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais realizadas pré-colheita, causando impactos
ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema (Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).

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

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

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O fogo apesar de estar associado a vegetação de cerrado, têm efeitos danosos sobre as
espécies quando sua
origem é antrópica (Verdi et al., 2015). Os incêndios com origem antrópica acontecem com
frequência,
severidade e intensidade muito maior que no passado (Pivello, 2011) e, diferentemente daqueles
deflagrados
por raios, têm efeitos danosos sobre as espécies, mesmo aquelas adaptadas ao regime de fogo
(Kolbek e
Alves, 2008; Mistry, 1998; Pivello, 2011; Verdi et al., 2015). Estes incêndios têm iniciado a partir do
uso do fogo
na agropecuária, em períodos de festejos locais e feriados, queda de balões ou lapsos com cigarros,
por
exemplo (Coutinho, 1990; Maurenza et al., 2015; Verdi et al., 2015). Contudo, incêndio criminosos são
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).
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Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: RPPN "Caminho das Pedras", Estação Ecológica Estadual do Paraíso,
Reserva Ecológica da Michelim, Reserva Biológica de Poço das Antas, Rebio do Tinguá, Parque
Estadual Serra de Caldas Novas, Parque Municipal Victorio Siquierolli, Parque Florestal Estadual de
Ibitipoca.

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

Ormosia friburgensis Taub. ex Glaz.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Raquel Negrão
Data:14-12-2018

Justificativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) associada a Mata Atlântica nos estados do Espírito
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=85181 km²,
diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente
(2009),  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.  O  epíteto
específico apresenta problemas de autoría. Pode ser Taub. ex Glaz. ou Taub. ex Harms. Na Flora do
Brasil, conta a primeira fórmula, mas a obra de Glaziou é tratada como suprimida. A espécie ocorre
de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. Não existem dados sobre
tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros,
além de não serem descritos  usos potenciais  ou efetivos  que comprometam sua existência  na
natureza. Assim, O. friburguensis foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações
de  pesquisa  (taxônomia,  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 sob a autoria de Taub. ex Harms em: Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 290. 1924
(Rudd 1965). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos,
paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Parque Nacional de
Itatiaia, Reserva Ecológica de Macaé de Cima, APA Petrópolis, Parque Estadual da Pedra Selada.; 3 -
apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.:
Não. Mata Atlântica (Fabaceae in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Disponível em: . Acesso em: 23 Nov. 2018).; 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).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: ESPÍRITO SANTO (Thomaz 1780), MINAS GERAIS (Lima et al. 396), RIO DE JANEIRO (Meireles
et al. 485) e SÃO PAULO (Oliveira et al. 3691). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre
nos estados de Minas Gerais e de São Paulo.
AOO: 72km²
EOO: 85181km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 25 metros de altura (Lima et al. 2611), que ocorre na Mata Atlântica (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie ocorre nas seguintes unidades de conservação: RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI
(PI), PARQUE ESTADUAL DO ITACOLOMI (PI), PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA (PI), PARQUE ESTADUAL
DA PEDRA SELADA (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA (US), ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS (US), PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR (PI).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Ormosia nitida Vogel

Risco de extinção: NT

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

Justificativa:  Árvore de até  26 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por tento-macanaíba e braúna-da-mata, foi coletada em Floresta Ombrófila
sobre tabuleiros costeiros e Restinga associadas a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito
Santo, Pernambuco e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=121326 km² e ocorrência
confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Entretanto, sabe-se
que  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",  que  afeta  drasticamente  a  composição  florística  e
estrutura  das  florestas  (Rolim  e  Chiarello,  2004).  Adcionalmente,  é  amplamente  utilizada  na
confecção de dormentes e carvão vegetal, além de ser descrita como rara no limite sul de sua
distribuição na Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba. Sabe-se que essa Unidade de Conservação
de proteção integral representa um dos últimos fragmentos significativos de Floresta de Tabuleiro no
estado do Rio de Janeiro. Assim, a espécie foi considerada Quase Ameaça (NT) de extinção neste
momento, já que seus índices espaciais superam o limiar para inclusão em categorias de ameaça e a
persistência  dos  vetores  de  stress  descritos  podem  ampliar  seu  risco  de  extinção  no  futuro,
resultando em declínio de EOO (em Pernambuco a espécie não é recoleta desde 1950) e qualidade e
extensão  de  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências
populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Manejo  sustentável)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  sua
perpetuação na natureza, uma vez que a persistência dos vetores de stress descritos podem ampliar
seu risco de extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Linnaea 11: 405. 1837. Popularmente conhecida por tento macanaíba no estado
da Bahia (Folli 866) e no Espírito Santo (Souza 505), e como braúna de mata no estado de
Pernambuco (Carlos s.n.; RB773142).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie é utilizada como dormentes e carvão no estado do Espírito Santo (Sapda 52).

População:
Foi encontrado apenas um indivíduos pelo especialista na área da EEE Guaxindiba (RJ) (H.C. Lima,
com.pess.).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Porto Seguro (Folli 866), Vera Cruz (Oliveira et al. 1), Teixeira de Freitas
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(Mansano 673), Caravelas (Dias 495), Santa Cruz Cabrália (Neves 1761), Eunápolis (Santos 905),
Itacaré (Fiaschi 1111); ESPÍRITO SANTO, município de Conceição da Barra (Souza 505), Aracruz
(Meireles 538), Linhares (Peixoto et al.3243), Vitória (Kuhlmann 490), Jaguaré (Folli 1883);
PERNAMBUCO (não há informação de município); RIO DE JANEIRO, município de São Francisco de
Itabapoana (Fortes 32)

AOO: 68km²
EOO: 26976.77km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores de até 26 m de altura (Luiza s.n; VIC17097), ocorrendo nos domínios da Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), especificamente em mata de tabuleiro (Neves
1761) e em restinga aberta (Dias 495).

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

500



future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: No município baiano de Porto Seguro 72% da cobertura original de Mata Atlântica encontra-
se desmatado (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011). Vitória (ES) possuía apenas 14% de vegetação nativa
em 2010 (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Eunápolis com 142595 ha tem 35% de seu território (50615 ha) convertidos
em pastagem Lapig, 2018).
O município de São Francisco de Itabapoana (RJ), com cerca de 118.438 ha, apresenta 22,83% de sua
área convertida em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: O município de Caravelas com 238171 ha tem 32,3% de seu território (77105 ha)
transformados em área de Floresta Plantada (Lapig, 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
occurrence
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 por causa do turismo que causa um aumento demográfico sazonal e, consequentemente,
de lixo e esgoto (Carvalho, 2008).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na FLORESTA NACIONAL DE RIO PRETO (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
PONTA DA BALEIA / ABROLHOS (US), RESERVA EXTRATIVISTA DE CASSURUBá (US), ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL SANTO ANTÔNIO (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE CAMAMU
(US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE (US), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL BAÍA DE TODOS OS SANTOS (US).

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

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

Ormosia vicosana Rudd

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:06-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  25 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por olho-de-olca, olho-de-cabra ou tento, foi coletada em Floresta Ombrófila
associada a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta
distribuição  relativamente  ampla,  EOO=38323  km²  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de
Unidades de Conservação de proteção integral. Adcionalmente, não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além de não serem
descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, foi
considerada  como  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza
no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Contr. U.S. Natl. Herb. 32: 315. 1965. Popularmente conhecida por olho de olca,
olho de cabra ou tento no estado de MInas Gerais (Alvim s.n; VIC3527).

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: ESPÍRITO SANTO, município de Marilândia (Magnago 1477), Águia Branca (Magnago 630);
MINAS GERAIS, município de Viçosa (Kuhlmann s.n; RB710482), Faria Lemos (Leoni 4475); RIO DE
JANEIRO, município de Silva Jardim (Christo 456), Teresópolis (Lima 6384), Casimiro de Abreu (Lima
5025),Trajano de Morais (Lima 2640).
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AOO: 44km²
EOO: 38323.06km²

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 20-25 m de altura (Leoni 4475), 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).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: O município de Marilândia, outrora integralmente recoberto por Mata Atlântica, possui
atualmente apenas cerca de 11% de florestas nativas (SOS Mata Atlântica INPE, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: No município de Águia Branca (ES), a economia é basicamente voltada para agricultura,
com a produção de café, e extração de granitos (PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 2018).
A atividade agrícola, embora diversificada e distribuída diagonalmente ao longo da região Lagos São
João RH-VI, sobressai pelas extensas áreas ocupadas pela monocultura de cana-de-açúcar,
especialmente em Casimiro de Abreu e Silva Jardim. Cabe ressaltar ainda que a maior incidência de
queimadas coincide com essas áreas de canaviais (Pougy et al., 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
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Detalhes: O município de Viçosa com 29942 ha tem 51% de seu território (15321 ha) transformados
em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 7.1.1 Increase in fire frequency/intensity
Incidência: 2 Species stresses
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O aumento da frequência de incêndios na Serra dos Órgãos (IBAMA, 2014; ICMBio, 2014a,
2014b) representa uma ameaça à espécie.

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA BIOLÓGICA DE POÇO DAS ANTAS (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOÃO - MICO LEÃO (US), PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS
ORGÃOS (PI), ÁREA DE PROTEçãO AMBIENTAL CARAPIá (US), MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO
PICO DO ITAGUARÉ (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS (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:

FABACEAE

Parapiptadenia ilheusana G.P.Lewis
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Risco de extinção: CRB1b(iii)

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

Justificativa:  Árvore  de  18  m,  endêmica  do  Brasil  (Morim,  2018).  Popularmente  conhecida  por
sucupirugu, foi coletada em Floresta Ombrófila Densa sobre tabuleiros associada a Mata Atlântica na
Bahia, municípios de Ilhéus e Itapé. Possui distribuição muito restrita, EOO=32 km² e ocorrência em
fitofisionomia  severamente  fragmentada,  além  de  não  possuir  registros  confirmados  dentro  dos
limites de Unidades de Conservação. 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 P. ilheusana na
natureza (Otroski, 2018; Sambuichi, 2003). Adcionalmente, municípios de ocorrência perderam entre
80%-92% de  sua  cobertura  florestal  original  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018),  e  as  coletas  foram
realizadas em fragmentos circundados por densa matriz urbano-agropastoril e em cabrucas (Google
Earth Pro Version 7.3.2., 2018). Assim, foi considerda Criticamente em Perigo (CR) de extinção. Infere-
se  declínio  contínuo  em  extensão  e  qualidade  de  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa
(distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a fim de
garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Kew Bull. 49(1): 99. 1994. Popularmente conhecida por Sucupirugu na Bahia
(Lewis, 1993).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Morim, 2018), com ocorrência no estado da BAHIA, município
de Ilhéus (Belém 1380), Itapé (Queiroz 13883).
AOO: 12km²
EOO: 37.11km²
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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 de18 m de altura (Santos 3857), ocorrendo na Mata Atlântica (Morim, 2018),
especificamente na Mata higrófila sul baiana (Lews, 1993).

Ameaças:
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: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: A espécie foi coletada em pequenos fragmentos do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC),
no município de Ilhéus. Nas florestas litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca
de 4% da produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no
que é chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-
bosque é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem
o dossel é significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello
(2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas
sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: A espécie foi coletada em fragmento imerso em matriz agropastoril, degradada em
localidade do município de Itapé (BA) (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Itapé com 45314 ha tem 74% de seu território (33569 ha) transformados
em pastagem (Lapig, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Parapiptadenia pterosperma (Benth.) Brenan

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão
Data:17-12-2018

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Semidecidual e Restinga associadas ao Mata Atlântica nos estados da
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=330071 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,  porém  mais  frequentemente  em  Restinga,  ambientes  severamente
ameaçados.  Tem sido documentada com frequência desde sua descrição.  Pode ser  utilizada na
construção civil. Entretanto, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para
potenciais reduções no número de indivíduos maduros. Assim, P. pterosperma 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: Kew Bull. 17(2): 228. 1963. De acordo com especialista botânico a espécie: 1 -
apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R: Sim. Madeira utilizada em construção civil. 2 -
ocorre em Unidades de Conservação. R: Sim. Estação Ecológica Pau-Brasil, Reserva Natural Vale, etc.
; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição
ampla. R.: Não. 5 - possui amplitude de habitat. R: Sim. ; 6 - possui especificidade de habitat. R: Sim. ;
7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: desconheço; 8 - em relação a
frequência dos indivíduos na população. R.: acredito que é necessário se adotar um método
(conceito) para responder a tal questão.; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.:
Embora a espécie tenha relativa amplitude geográfica (Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro) é uma esp. típica da formação de Restinga, que é um ambiente amplamente ameaçado;
(Marli Pires Morim, com. pess. 13/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Madeira utilizada em construção civil (Marli Pires Morim, com. pess. 13/11/2018).

População:
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Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Morim, 2018), com ocorrência nos estados: Bahia (Santos
4347), Espírito Santo (Folli 385), Minas Gerais (Nunes et al. 2), Rio de Janeiro (Kuhlmann 6301).
AOO: 336km²
EOO: 330071km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Restinga
Resume: Árvores de 20 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Morim, 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: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A Restinga é um ambiente naturalmente frágil (Hay et al., 1981), condição que vem sendo
agravada pela forte especulação imobiliária, pela extração de areia e turismo predatório, além do
avanço da fronteira agrícola, introdução de espécies exóticas e coleta seletiva de espécies vegetais
de interesse paisagístico. A pressão exercida por essas atividades resulta em um processo contínuo
de degradação, colocando em risco espécies da flora e da fauna (Rocha et al., 2007). Atualmente, a
cobertura vegetal original remanescente da Região dos Lagos é menor que 10%(SOS Mata Atlântica,
2018). As Unidades de Conservação até então existentes, não foram suficientes e capazes de deter a
forte pressão antrópica sobre os ambientes, especialmente pelas ações ligadas à especulação
imobiliária e à indústria do turismo (Carvalho, 2018)

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Ecológica Pau-Brasil, Reserva Natural Vale

Ação: 5.4.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

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

Parasenegalia santosii (G.P. Lewis) Seigler & Ebinger

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu) e Restinga associadas a Caatinga, Cerrado
e Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Apresenta distribuição ampla,
EOO=51341  km²,  multiplicidade  de  fitofisionomias  e  Domínios  Fitogeográficos  e  considerada  muito
frequente  em algumas  localidades  de  ocorrência,  inclusive  em áreas  degradadas  ou  cabrucas.
Adcionalmente,  não existem dados sobre tendências populacionais  que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC)
neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a
fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Novon 25(2): 189. 2017.

População:
Considerada muito frequente na localidade do município de Aracruz - ES (Lima 7921).Não existem
dados sobre a população.

Distribuição:
Altitude => Tipo de Valor: less then Absoluto: 400
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Vitória da Conquista (Santos 2488), Prado (Silva s.n.; VIES115),
Guaratinga (Belém et al., 2748); ESPÍRITO SANTO, município de Linhares (Folli 4101), Aracruz (Lima
7921); MINAS GERAIS, município de Itaobim (Magalhaes 19492).
Ocorre em até 400 m de altitude (Sigler et al., 2017).

AOO: 20km²
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EOO: 30428.41km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Caatinga
Cerrado
Mata Atlântica
Fitofisionomias: Savana
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Cerrado (lato sensu)
Restinga
Resume: Árvores até 6 m de altura (Seigler et al., 2017), ocorrendo nos domínios da Caatinga,
Cerrado e 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
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associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: A implantação da cafeicultura, no Planalto de Vitória da Conquista, marcou o início do
agronegócio na região, marcando, também, mudanças na estrutura fundiária e no uso da terra,
sobretudo no flanco leste (Neto et al., 2017)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: O município de Prado com 168684 ha, possui 30% de seu território (49621 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018).
O município de Itaobim com 67902 ha tem 31,6% de seu território (21518) transformado em
pastagens (Lapig, 2018).

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

520



habitat
occurrence
Detalhes: Entre 1967 e 1986, o Governo Federal implantou o Programa de Incentivos Fiscais ao
Reflorestamento que, no Espírito Santo, promoveu a ocupação de extensas áreas com plantios
homogêneos, principalmente Eucalyptus e Pinus, mudando o enfoque da exploração florestal de áreas
naturais para plantadas, alterando também o perfil industrial, de madeireiro para celulose, através da
implantação de importante pólo de celulose nos cenários regional e nacional. Atualmente o Estado do
Espírito Santo é o primeiro produtor e exportador mundial de celulose branqueada de fibra curta,
representado pela Aracruz Celulose S.A.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Parkia bahiae H.C.Hopkins

Risco de extinção: ENB1ab(i,ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:13-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  15  m,  endêmica  do  Brasil  (Oliveira  e  Hopkins,  2018).  Foi  coletada  em
Restinga e Floresta Ombrófila associadas a Mata Atlântica no estado da Bahia. Apresenta distribuição
muito  restrita,  EOO=2557  km²  e  ocorrência  exclusiva  em  fitofisionomias  florestais  severamente
fragmentadas. 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). 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 P. bahiae na natureza. Diante do exposto,
portanto, considera-se a espécie Em Perigo (EN) de extinção. Infere- se declínio contínuo em EOO,
AOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, busca por
novas  localidades,  censo,  números  e  tendências  populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)
urgentes a fim de se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Brittonia 34(3): 347, 1982

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 (Oliveira e Hopkins, 2018), com ocorrência no estado da BAHIA,
municípios de Itacaré (Thomas 9783), Jaguaripe (Santana s.n.), Maraú (Belém 3183), Nilo Peçanha
(Queiroz 15439), Una (Santos 327), Uruçuca (Lorenzi 6319), Valença (Lewis 1040).
AOO: 64km²
EOO: 2557km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Restinga
Resume: Árvore com 8 a 15 m de altura (Hopkins, 1982), que habita a Mata Atlântica, na Mata
Costeira ou na Restinga (Oliveira e Hopkins, 2018)

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Dec
fruiting Jan to May
Resume: Foi coletada com flores em janeiro (Belém 3183), março (Queiroz 15839), maio (Thomas
9783), junho (Queiroz 15698), novembro (Santos 221), dezembro (Santos 327); e com frutos em
janeiro (Belém 3172), fevereiro (Santos 2875), maio (Belém 2176)

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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
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Seguro.

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

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Os principais produtos agro-extrativistas do município de Valença são: Coco da Bahia,
mandioca, cacau, dendê, banana, abacaxi e café (Lessa, 2007).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Parkia cachimboensis H.C.Hopkins

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore  de  até  7  m,  endêmica  do  Brasil  (Oliveira  &  Hoplins,  2018).  Foi  coletada  em
Campinarana associada a Amazônia e ao Cerrado entre os estados do Amazonas e Mato Grosso,
particularmente na região compreendida pela Serra do Cachimbo. Apresenta distribuição ampla,
EOO=93813 km²,  constante frequência de coleta desde sua descrição formal (Hopkins,  1982) e
ocorrência em Unidades de Conservação de proteção integral onde ainda predominam na paisagem
fitofisionomias  em estado  primitivo  de  conservação.  Sua  área  de  ocorrência  situa-se  nos  limites  de
expansão da fronteira agrícola brasileira, dentro do contexto do Arco do Desmatamento (PRODES/
INPE, 2018) e por isso suas subpopulações podem ser afetadas por perda de habitat. Apesar disso, a
espécie aparentemente não sofre corte seletivo ou outro uso específico que afete sua perpetuação na
natureza. Assim, foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando
ações de pesquisa (números e tendências populacionais) a fim de se evitar sua inclusão em categoria
de ameaça mais restritiva no futuro ante as crescentes pressões antrópicas incidentes nesta região
da Amazônia (Lapig, 2018; G1 Pará, 2016; Borges e Ferreira 2011).
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 34 (3): 346. 1982. Cresce na vegetação de campina de areia branca
ocorrente na Serra do Cachimbo, sudoeste do Pará.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Oliveira & Hoplins, 2018), com ocorrência nos estados:
AMAZONAS, município de Apuí (Zartman 5766); MATO GROSSO, município de Colíder (Soares rt al.
3600), Itaúba (Engels 4748), Juruena (Rosa 2000), Nova Canaã do Norte (Engels & Bezerra 3704),
Novo Mundo (Zappi 1285); PARÁ, município de Itaituba (Macêdo 570), Jacareacanga (Pena 315), Novo
Progresso (Hopkins 280).
AOO: 92km²
EOO: 93813km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2 Savanna
Biomas: Amazônia
Cerrado
Fitofisionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Cerrado (lato sensu)
Campinarana
Resume: Árvores até 7 m de altura. Ocorre nos domínios da Amazônia, em áreas de campinarana, e
no Cerrado (Oliveira & Hopkins, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Embora em seu território se encontrem a Floresta Nacional do Jatuarana e o Parque
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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 floresta amazônica brasileira permaneceu completamente intacta até o início da era “moderna” do
desmatamento, com a inauguração em 1970 da rodovia Transamazônica (Borges e Ferreira 2011). A
abertura e pavimentação de rodovias como, por exemplo, a BR-163 (Cuiabá-Santarém), BR-319
(Manaus-Porto Velho) e BR-230 (Transamazônica) em função de programas de infra-estrutura
realizados pelo governo federal trouxe impactos ambientais extremos pela facilitação de acesso a
áreas não perturbadas de floresta na Amazônia (Borges e Ferreira 2011).

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O Rio Tapajós é a nova fronteira dos megaprojetos do Governo Federal de usinas
hidrelétricas na Amazônia, com previsão de 40 usinas. Somente para o Tapajós estão previstas cinco.
No projeto pretende-se construir primeiro a de São Luiz, e depois a usina de Jatobá.

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Itaituba com 6.204.046 ha tem em seu território dois Parques Nacionais e
duas Florestas Nacionais, porém, é atravessado pelo rio Tapajós, está na confluência das rodovias
transamazônica (BR 230) e BR-163, vias de acesso à degradação destas reservas. Em quatro anos
(entre 2012 e 2016) foram desmatados 60.472 ha. Do seu território, 295.223 ha são usados para
pastagem e 12.000 ha para lavouras (Lapig, 2018)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Floresta Estadual de Apuí (US), Parque Estadual Cristalino (PI).
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FABACEAE

Parkia lutea H.C.Hopkins

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marta Moraes
Data:13-11-2018

Justificativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Oliveira e Hopkins, 2018). Foi registrada em
Floresta de Igapó e Campinarana associadas a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de
Borba e Maués. Até o momento, pouco se avançou em relação ao conhecimento disponível desde sua
descrição formal, a exceção das coletas realizadas em 2015. 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: Descrita em Adansonia sér. 3, 22(1): 140. 2000.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Oliveira e Hopkins, 2018), com ocorrência no estado do
AMAZONAS, município de Borba, distrito de Axinim (Zarucchi 2945) e município de Maués (Demarchi
585).
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Ecologia:
Hábito: tree
Resume: Árvores de 5-10 m de altura (Hopkins, 2000), ocorrendo nos domínio da Amazônia, nas
Florestas de Igapó e Campinarana (Oliveira e Hopkins, 2018). Apresenta registros de ocorrência na
linha d'água ao longo da borda dos igapós (Zarucchi 3219), em terra firme na borda de área
perturbada (Zarucchi 2930) e em campina na borda de igarapé, em solo arenoso (Zarucchi 2945).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jul to Jul
fruiting Jul to Jul
Resume: A espécie foi coletada em no mês de julho, em flor (Zarucchi 3219) e em frutos (Zarucchi
2930). A estrutura da inflorescência e capitulo sugerem que a espécie é também é quiropterófila,
assim como outras espécies do mesmo grupo (Hopkins, 2000)

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Borba, foi a primeira vila criada em território amazonense, fundado em
1728, no interior do estado do Amazonas, pertencendo a mesorregião do Sul Amazonense e a
Microrregião do Madeira. Tem população estimada em 40.565 habitantes, representando o 15º
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município mais populoso do estado e o terceiro da sua microrregião (IBGE Cidades, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: Borba apresenta o quarto maior PIB de sua mesorregião, destacando-se sobretudo na área
de agricultura e pecuária (IBGE Cidades, 2018). No ano de 2017, a lavoura permanente se concentrou
na produção de Banana, Açaí, Laranja, Cacau, Limão e Guaraná, e a lavoura temporária produziu
abacaxi, melancia, milho e mandioca (IBGE Cidades, 2018). Pela imagem de satélite do Google Earth
é possível identificar o contraste das áreas agrícolas e áreas naturais, na localidade de ocorrência da
espécie, no município de Borba.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Borba apresenta o quarto maior PIB de sua mesorregião, destacando-se sobretudo na área
de agricultura e pecuária (IBGE Cidades, 2018). Segundo IBGE, o rebanho de búfalos com 3623
cabeças, representa a maior produção pecuária no município (IBGE Cidades, 2018). O município de
Borba com 4425219 ha tem 0,08% de seu território (3759 ha) transformados em pastagem (Lapig,
2018).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registradana Terra Indígena Maraguás (Demarchi 585).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Parkia paraensis Ducke

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:06-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  15  m,  endêmica  do  Brasil  (Oliveira  e  Hopkins,  2018).  Popularmente
conhecida por visgueiro, madeireiros também se referem a espécie como fava-arara-tucupi (Hidayat e
Simpson, 1994), nome vernacular também aplicado para a congênere P. multijuga (Cruz e Pereira,
2015).  Foi  coletada  em  Floresta  de  Terra  Firme  e  Floresta  Ombrófila  associadas  a  Amazônia  nos
estados do Amapá e Pará. Apresenta distribuição relativamente ampla, EOO=35273 km² e ocorrência
em  áreas  onde  ainda  predominam  na  paisagem  ecossistemas  florestais  amazônicos  em  estado
prístino de conservação. A espécie é amplamente utilizada no fornecimento de madeira indicada para
construção pesada e carpintaria em geral  (REMADE, 2018),  o que pode resultar em declínio no
número de individúos maduros e potencialmente levar a extinções locais. Seus índices geoespaciais
(EOO e AOO) não possibilitam sua inclusão em categoria de ameaça, mas diante do aumento de
pressões antrópicas diretas e indiretas,  considerou-se P.  paraensis  Quase Ameaçada (NT)  neste
momento, uma vez que a persistência dos vetores de stress descritos podem ampliar seu risco de
extinção  no  futuro.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências
populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Manejo  sustentável)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  sua
perpetuação  na  natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 79. 1922. Popularmente conhecida por
"visgueiro" na região norte (Oliveira e Hopkins, 2018). Também é conhecida como "fava arara tucupi"
entre os produtores de madeira (Hidayat e Simpson, 1994), porém sendo também este o nome vulgar
usado para Parkia multijuga Benth.(Cruz e Pereira, 2015).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: O portal REMADE, especialista no fornecimento de informações do setor de base florestal, se
refere ao uso indicado da madeira da espécie (REMADE, 2018)

Reference:
REMADE, 2018. Fava arara tucupi. Madeiras Brasileiras e Exóticas. URL
http://www.remade.com.br/madeiras-exoticas/373/madeiras-brasileiras-e-exoticas/fava-arara-tucupi
(Acesso em 8 de Novembro 2018).

População:
Em dois municípios do estado do Pará, a espécie foi considerada frequente (Maguire e Maguire
47030) ou comum (Menezes-Neto MA-18-05100145). No estado de Rondônia, município de Porto
Velho, foi considerada ocasional (Pereira-Silva 13582).
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Oliveira e Hopkins, 2018), com ocorrência nos estados:AMAPÁ,
município de Ferreira Gomes (Maguire e Maguire 470), Oiapoque (Maguire 47030); PARÁ, município
de Belém (Ducke 1243), Gurupá (Ducke 16857).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de até 15 m de altura (Silva 9), ocorrendo nos domínios da Amazônia, em Florestas
de terra firme (Oliveira e Hopkins, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering May to Nov
fruiting Jul to Aug
Sindrome de dispersão:ornitochory
mamaliochory
Informações sobre o dispersor: Assim, como P. pendula, P paraensis também é conhecida por seu
mecanismo único de dispersão de sementes (Piechowski e Gottsberger, 2009). As vagens de P.
pendula (assim como de sua congênere próxima Parkia paraensis Ducke) secretam grandes
quantidades de uma goma pegajosa de cor âmbar, sendo as sementes liberadas após a deiscência
das vagens (Piechowski e Gottsberger, 2009). Dessa forma, o desprendimento de sementes é
prolongado por vários meses e dessincronizado entre as árvores, e a goma representa uma fonte de
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proteína, carboidratos, cálcio e magnésio para papagaios e primatas, que dispersam as sementes
(Piechowski e Gottsberger, 2009).
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: maio (Ducke 16159), junho (Ducke
1243), julho (Ducke 16857), agosto (Maguire 47030); e em frutos nos meses de: julho (Menezes-Neto
MA-18-05100145) e agosto (Silva 9). A polinização pode ocorrer por morcegos, assim como outras
espécies congêneres próximas e a dispersão pode ocorrer por papagaios e primatas (Piechowski e
Gottsberger, 2009).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: A Ilha do Mosqueiro (PA) contribui com 41% do total da área do município de Belém,
apresenta uma paisagem muito heterogênea em termos do tipo de ocupação e atividades
econômicas desenvolvidas. Um estudo da dinâmica da paisagem indica que no período de 1990 e
1995 houve uma mudança observada de 53% da cobertura vegetal natural da área de estudo, com
uma perda média de área florestal de 1 km²/ano durante o período, causada por como cultivos
perenes, pastagens e desenvolvimento urbano (Venturieri et al., 1998).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: Na Ilha do Mosqueiro (PA) foi observado um incremento significativo da área urbana em
função da crescente especulação imobiliária, de uma forma desordenada e localizada nas porções
Norte e Noroeste, na ausência de um planejamento efetivo (Venturieri et al., 1998).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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Declínio:
habitat
locality
Detalhes: Na Ilha do Mosqueiro (PA), uma parcela significativa das áreas ocupadas pela classe
Capoeira foram convertidas para pastagem, e por outro lado, a classe pastagem foi aquela que sofreu
as maiores alterações, juntamente com agricultura perene (Venturieri et al., 1998). Na classe cultura
agrícola foram incluídos apenas os cultivos perenes, tais como coco (Cocus nucifera), seringueira
(Hevea brasiliensis), dendê (Elaeis guineensis) e açaí (Euterpe oleracea) (Venturieri et al., 1998).

No município de Oiapoque (AP), estudo mostrou que durante o período de 23 anos as maiores
mudanças do uso da terra foram impulsionadas pela pecuária e a agricultura, forças indutoras do
desmatamento mais comuns encontradas em toda a Amazônia Legal (Gallardo, 2014)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: Na ilha do Mosqueiro (PA), uma parcela significativa das áreas ocupadas pela classe
capoeira foram convertidas para pastagem, e por outro lado, a classe pastagem foi aquela que sofreu
as maiores alterações, juntamente com agricultura perene (Venturieri et al., 1998).
No município de Oiapoque (AP), estudo mostrou que durante o período de 23 anos as maiores
mudanças do uso da terra foram impulsionadas pela pecuária e a agricultura, forças indutoras do
desmatamento mais comuns encontradas em toda a Amazônia Legal (Gallardo, 2014). A espécie foi
coletada em fragmento imerso em matriz de pastagem, em localidades do município de Oiapoque(AP)
(Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ameaça: 2.3.2 Small-holder grazing, ranching or farming
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: low
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: O município de Gurupá com 854.004 ha tem 0,13% de seu territóio (1129 ha) transformado
em pastagens (Lapig, 2018).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
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Proveniência: natural
Detalhes:

FABACEAE

Parkia platycephala Benth.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Raquel Negrão
Data:17-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  30  m,  endêmica  do  Brasil  (Oliverira  e  Hopkins,  2018).  Popularmente
conhecida por fava-de-bolota, foi coletada em Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta
Estacional  Decidual  e  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  associadas  a  Amazônia,  Caatinga  e  ao
Cerrado nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte, Tocantins e no Distrito Federal. Apresenta distribuição ampla, EOO=1659630 km², diversos
registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente (2017),
e  ocorrência  confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral  e  em áreas onde ainda
predominam  na  paisagem  extensões  significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de
conservação.  A espécie  ocorre em múltiplas  fitofisionomias e  em distintos  domínios  fitogeográficos,
de  forma  frequente  na  maior  parte  das  localidades  em  que  foi  registrada.  Sua  madeira  é
ocasionalmente retirada da natureza para uso em carpintaria local (Tropical Plants Database 2018).
Entretanto, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções
no número de indivíduos maduros. Assim, P. platycephala 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. Bot. (Hooker) 4: 329. 1841. Popularmente conhecida por fava de bolota na
região nordeste (Oliveira e Hopkins, 2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 -
apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. A madeira é utilizada na produção de
tabuados, cercas, móveis rústicos, e lenha. Seu ritidoma, rico em tanino é utilizado na fitoterapia,
como adstringente e cicatrizante. A goma exsudada pelo tronco serve de alimento para primatas do
gênero Callithrix. Suas flores fornecem néctar para morcegos e insetos. Os frutos maduros são
ingeridos por roedores, anta, macacos, veados e psitacídeos, também são utilizados por fazendeiros
como suplemento alimentar para animais ruminantes. As sementes apresentam potencial terapêutico
devido a grande quantidade de lecitina, eficaz no combate de processos infecciosos. A espécie é
utilizada para arborização, e na recomposição de áreas alteradas em cerrados. ; 2 - ocorre em
Unidades de Conservação. R.: Sim. Área de Proteção Ambiental do Rangel (Piauí), Floresta Nacional
do Araripe (Ceará), Floresta Nacional dos Carajás (Pará), Parque Estadual Dois Irmãos (Pernambuco),
Parque Estadual do Jalapão (Tocantins), Parque Estadual do Lajeado (Tocantins), Parque Nacional
Chapada das Mesas (Maranhão), Parque Nacional Serra das Confusões (Piauí), Parque Nacional das
Sete Cidades (Piauí), Reserva Extrativista Chapada Limpa (Maranhão), RPPN Serra das Almas (Ceará),
; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição
ampla. R.: Sim. Sua ocorrência tem sido registrada no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nos biomas
Amazônia, Caatinga e Cerrado.; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Não. ; 6 - possui especificidade de
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habitat. R.: Sim. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Estimativa de
tamanho populacional.; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Frequente; 9 -
apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Destruição, degradação e fragmentação de
habitat. ; (Lorena Conceição Oliveira, com. pess. 5/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A árvore é às vezes colhida na natureza para uso local de sua madeira (Tropical Plants
Database 2018).

Reference:
Tropical Plants Database, Ken Fern. tropical.theferns.info. 2018-12-17.

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 (Heringer e Salles18667), CEARÁ (Lima-Verde 2179), DISTRITO FEDERAL (Reis 262),
GOIÁS (Filho 30), MARANHÃO (Martins s.n.), MATO GROSSO (Pelissari s.n.), PARÁ (Secco 260),
PERNAMBUCO (Torres e Santos 8), PIAUÍ (Sucre, Barroso e Araújo 10339), RIO GRANDE DO NORTE
(Moura 51) e TOCANTINS (Amaral-Santos 2616). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie também
ocorre no estado da Paraíba.
AOO: 740km²
EOO: 1659630km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
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Fenologia: semideciduifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat:
Biomas: Amazônia
Caatinga
Cerrado
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa
Estepe Arborizada
Savana Arborizada
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Cerrado (lato sensu)
Floresta Estacional Decidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 3 a 30 metros de altura, que ocorre na Amazônia, Caatinga e Cerrado (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

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
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 Brasil tem mais
gado que gente. Os últimos dados do IBGE calculam em cerca de 207 milhões a população brasileira
contra um rebanho que supera as 210 milhões de cabeças. O gado se espalha por todos os biomas,
ocupando uma área de pastagem de 220 milhões de hectares, sendo um terço dele só na Amazônia.
É um latifúndio correspondente a nove vezes o tamanho do estado de São Paulo e representa a
atividade econômica que ocupa a maior superfície do território nacional. A soja, vinculada à pecuária,
vem em segundo lugar, com mais 31 milhões de hectares (Melo 2018). 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
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RANGEL (US), FLORESTA NACIONAL DO ARARIPE (US), FLORESTA
NACIONAL DOS CARAJÁS (US), PARQUE ESTADUAL DOIS IRMÃOS (PI), PARQUE ESTADUAL DO JALAPÃO
(PI), PARQUE ESTADUAL DO LAJEADO (PI), PARQUE NACIONAL CHAPADA DAS MESAS (PI), PARQUE
NACIONAL DA SERRA DAS CONFUSÕES (PI), PARQUE NACIONAL DE SETE CIDADES (PI), RESERVA
EXTRATIVISTA CHAPADA LIMPA (US), RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SERRA DAS
ALMAS (US).

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

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

FABACEAE

Peltogyne angustiflora Ducke

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:06-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  guarabu,  guarabu-roxo  ou  roxinho,  foi  coletada  em Floresta  Ombrófila
associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Apresenta distribuição ampla,  EOO=95600 km² ,  constante presença em herbários e ocorrência
confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.  A  árvore  produz
madeira de alta qualidade e é freqüentemente retirada da natureza. Tem uma copa ornamental e por
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isso também é por vezes cultivada em jardins (Tropical Plants Database, 2018). O corte seletivo pode
resultar em declínio no número de indivíduos maduros e potencialmente levar a extinções locais.
Seus índices geoespaciais (EOO e AOO) não possibilitam sua inclusão em categoria de ameaça, mas
diante do aumento de pressões antrópicas diretas e indiretas, considerou-se P. angustifolia Quase
Ameaçada (NT) neste momento, uma vez que a persistência dos vetores de stress descritos podem
ampliar seu risco de extinção no futuro. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e
tendências populacionais) e conservação (Plano de Manejo sustentável) urgentes a fim de se garantir
sua perpetuação na natureza.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 4: 49. 1925. Popularmente conhecida por guarabu,
guarabu roxo ou roxinho no estado do Rio de Janeiro (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A árvore produz uma madeira de alta qualidade e é freqüentemente colhida na natureza.
Tem uma copa ornamental e por isso também é por vezes cultivada em jardins (Tropical Plants
Database, 2018).
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População:
Espécie considerada ocasional na região de Aracruz (ES) (Lima 6596), em grotões úmidos de
Guapimirim (Lima 4231), em Nova Iguaçu (Lima 5228) e São Francisco de Itabapoana (Lima 5431).
Em um remanescente de Floresta Estacional Decidual, em Vitória da Conquista (BA), foram
registrados 7 indivíduos da espécie, com diâmetro maior ou igual a 15 cm em 0.5 ha de amostrado
(Carmo e Paula, 2010).

Reference:
Carmo, C.D. do, Paula, A. de, 2010. Levantamento florístico e fitossociológico de um fragmento de
Floresta Estacional Decidual Montana em Vitória da Conquita, BA.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Mucuri (Lima 6900), Una (Mori 13832; ESPÍRITO SANTO, município de
Linhares (Magnanini 21), Colatina (Kuhlmann 362), Santa Teresa (Thomaz s.n; VIES 14197), Aracruz
(Lima 6596), Baixo Guandu (Luz 204); RIO DE JANEIRO, município de Rio de Janeiro ( Ducke 188),
Nova Iguaçu (Lima 5228), Guapimirim (Lima 4231), Mangaratiba (Rodrigues 19), São Francisco de
Itabapoana (Nascimento 201), Rio das Ostras (Braga 1100); MINAS GERAIS, município de Faria Lemos
(Leoni 7040). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre no estado de Minas Gerais.

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest

Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern.
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Peltogyne+angustiflora (acesso em 22 de novembro
2018).
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Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de até 30 m de altura (Magnanini 21), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), em mata de tabuleiro (Farias 400), matas ciliares
(Kuhlmann 362), em grotões úmidos (Lima 4231) e capoeirão (Luz 204).

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

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
Detalhes: A espécie foi coletada em remanescente em plantação de eucalipto, em localidade do
município de Mucuri (BA). O município de Mucuri (BA), com cerca de 178.270 ha, contém 56.576 ha
(31,43%) de sua área convertida em floresta plantada (Lapig, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
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).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)
O município de São Francisco de Itabapoana (RJ), com cerca de 118.438 ha, apresenta 19,6% de sua
área convertida em cultura de cana-de-açucar (Lapig, 2018).

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
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).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Linhares (ES) com 350371 ha, possui 34% de sua área (117270 ha)
convertida em pastagem (Lapig 2018).
O município de São Francisco de Itabapoana (RJ), com cerca de 118.438 ha, contém 22,83% de sua
área convertida em pastagens (Lapig, 2018).
A região da Rebio da União possui cerca de 50% de suas terras convertidas em pastagens (Junior,
2008).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: A espécie foi coletada no município de Colatina em um afluente do Rio Doce,
provavelmente atingido pelo desastre de Mariana. 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: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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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).

Ameaça: 7.1.1 Increase in fire frequency/intensity
Incidência: 2.1 Species mortality
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
occupancy
Detalhes: A ocorrência de queimadas é frequente nas formações arbustivas da Restinga de
Marambaia (Menezes e Araujo, 2004)

Ameaça: 6.2 War, civil unrest & military exercises
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: A área de ocorrência em Marambaia sofre com treinamentos de soldados do exército que
caminham em grandes grupos pelas matas e explodem artefatos, comprometendo a vegetação
(Nadruz, com. pess.).A região da Restinga de Marambaia é administrada pela Marinha do Brasil, e é
utilizada para exercícios militares e experimentos de armamentos (CGCFN, 2015), que podem ser
prejudiciais à vegetação nativa.

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MANGARATIBA (US), PARQUE
NACIONAL DA TIJUCA (PI), APA DA SERRA DOS PRETOS FORROS (US), RESERVA BIOLÓGICA DO
TINGUÁ (PI), RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO (PI), ESTAÇÃO ECOLÓGICA ESTADUAL DE GUAXINDIBA (PI),
RESERVA BIOLÓGICA DE UNA (PI).
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Ação: 5.4.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso: 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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FABACEAE

Peltogyne campestris Huber ex Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  15 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por pau-roxo e violeta, foi coletada em Campinarana, Floresta de Terra-
Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) e Savana Amazônica associadas a Amazônia nos estados
do Amazonas, Pará e Rondônia. Apresenta distribuição ampla, EOO=820710 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 amazônicas, de forma rara na maior parte das localidades
em  que  foi  registrada.  Não  existem  dados  sobre  tendências  populacionais  que  atestem  para
potenciais  reduções no número de indivíduos maduros,  apesar  de usos madeireiro  amplamente
documentado  para  espécies  deste  gênero.  Assim,P.  campestris  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

551

Notas: Descrita em: Bol. Mus. Goeldi Hist. Nat. Ethnogr. vii. 117. 1913. Popularmente conhecida por 
pau roxo,  violeta (Silva,  1976).  De acordo com especialista  botânico a espécie:  1  -  apresenta uso 
(madeira,  frutos,  paisagismo,  etc).  R.:  Sim.  Madeira;  2  -  ocorre  em Unidades  de  Conservação.  R.: 
Sim. Reserva Adolfo Ducke, Manaus-AM; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Não; 
4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não tenho certeza; 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.: 
Rara; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: (Fabio Kochanovski, com. pess. 
14/11/2018).
Reference:
Silva, M.F., 1976. Revisão taxonômica do gênero Peltogyne Vog. (Leguminosae-Caesalpinioideae). 
Acta Amaz. 6, 1–61.

Economia: Espécie possui potencial valor econômicoResume:A espécie possui valor econômico 
devido o uso da madeira (Fabio Kochanovski, com. pess. 14/11/2018).
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no 
estado: Amazonas (Ducke 23847), Pará (Neves 2005), Roraima (Ferreira 9268).
AOO: 72km²
EOO: 820710.29km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: 
Campinarana
Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Savana AmazônicaFloresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 15 m de altura (Araújo 374), ocorrendo em distintas tipologias na Amazônia 
(Silva, 1976). Silva, M.F., 1976. Revisão taxonômica do gênero Peltogyne Vog. 
(Leguminosae-Caesalpinioideae). Acta Amaz. 6, 1–61.

População:
Não existem dados populacionais.
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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
mature individuals
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à
destruição de habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu
cultivo. A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão da
fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). 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 Ducke (Vicentini 721), Parque Nacional do Pico da 
Neblina (Araújo 374).

Usos:
Uso: 9. Construction/structural materialsRecurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:A espécie possui uso madeireiro (Fabio Kochanovski, com. pess. 14/11/2018).
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FABACEAE

Peltogyne catingae Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  35 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por violeta e coataquiçaua ,  foi  coletada em Floresta de Terra-Firme e
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) associadas a Amazônia nos estados do Amazonas, Mato Grosso,
Pará,  Rondônia  e  Roraima.  Apresenta distribuição ampla,  EOO=1595266 km²,  diversos  registros
depositados  em  coleções  biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente  (2013),  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 amazônicas, de forma rara na maior parte
das  localidades  em que foi  registrada.  Não  existem dados  sobre  tendências  populacionais  que
atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros, apesar do amplo uso madeireiro
documentado  para  espécies  deste  gênero.  Assim,  P.  catingae  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

Reference:
Silva, M.F., 1976. Revisão taxonômica do gênero Peltogyne Vog. (Leguminosae-Caesalpinioideae). 
Acta Amaz. 6, 1–61.

Notas: Descrita em: Trop. Woods 31: 13. 1932. Popularmente conhecida por violeta, coataquiçaua 
(Silva, 1976). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, 
paisagismo, etc). R.: Sim. Madeira; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Reserva Adolfo 
Ducke, Manaus-AM.; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Não; 4 - é uma espécie 
com distribuição ampla. R.: Não tenho certeza; 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.: Rara; 9 - 
apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: (Fabio Kochanovski, com. pess. 
14/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume:
A espécie possui valor econômico devido o uso da madeira (Tropical Plants Database, 2018).
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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: Amazonas (Martins 35), Mato Grosso (Santos 385), Pará (Faria 2457), Rondônia (Ferreira 
7488), Roraima (Vicentini 1726).
AOO: 60km²
EOO: 1595266.91km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: 
Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 25-35 m de altura (Silva, 1976), ocorrendo em florestas ombrófila e de terra 
firme na Amazônia (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
mature individuals
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à
destruição de habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu
cultivo. A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão da
fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). 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 Ducke (Martins 35), Parque Nacional Viruá 
(Damasco 1270).

Usos:
Uso: 9. Construction/structural materialsRecurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:A espécie possui uso madeireiro (Tropical Plants Database, 2018).
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FABACEAE

Peltogyne chrysopis Barneby

Risco de extinção: ENB1ab(i,ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore de até  25 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por jatobá ou pau-roxo, foi coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata
Atlântica no estado da Bahia. Apresenta distribuição restrita, EOO=12497 km² e ocorrência exclusiva
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).
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 P. chrysopis na natureza. Diante do
exposto, portanto, considera-se a espécie Em Perigo (EN) de extinção. Infere- se declínio contínuo em
EOO, AOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, busca
por novas localidades, censo, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação)
urgentes a fim de se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Brittonia 46(4): 270 (1994)

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

População:
Não existem dados populacionais.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, municípios de Conde (Ferreira 824), Itacaré (Queiroz 13856), Jandaíra (Matos 2251),
Nilo Peçanha (Souza 208), Una (Neves 1690).
AOO: 32km²
EOO: 12497km²
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Reprodução:
Fenologia:
flowering Sep to Oct
fruiting Nov to Mar
Resume: Coletada em flor no mês de setembro (Amorim 1382a), e com frutos em novembro (Amorim
1430), fevereiro (Ferreira 890) e março (Queiroz 15840).

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: As restingas no município de Conde, litoral norte da Bahia, estão ameaçadas pela
especulação imobiliária (Menezes et al., 2009). Segundo Silva (2002), uma preocupação é a forte
erosão genética que populações naturais das espécies vêm sofrendo, principalmente por influências
antrópicas causadas por empreendimentos imobiliários nos municípios com potencialidade turística, a

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 25 m de altura (Barneby, 1994), que habita a Floresta Ombrófila na Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
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exemplo de Ilhéus, Valença, Itacaré e Porto Seguro.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).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A Reserva Biológica de Una está inserida num mosaico ambiental onde fragmentos
florestais de diversos tamanhos (de 100 a mais de 800 ha) estão imersos numa matriz complexa onde
podem ser encontradas pastagens de gado,fragmentos de floresta, seringais, piaçava e plantações de
cacau (Alves, 2005). Os municípios de Ilhéus e Itabuna são os que apresentam maior influência sobre
a Unidade, pois além de abrigar as facilidades e infra-estrutura de apoio à área, o principal acesso até
a REBIO é feito por Ilhéus. Os demais municípios, Arataca e Buerarema, apresentam influência sobre
a Unidade, devido as serrarias, pressão de caça e retirada de madeira. Estes foram incluídos também
pela proximidade à Reserva e pela existência da rodovia BR-101, a qual atravessa-os no sentido
norte-sul (Saracura, 1997).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Reserva Biológica de Una (Amorim 1430)

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

FABACEAE
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Peltogyne discolor Vogel

Risco de extinção: VUB1ab(i,iii,v)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:22-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  15 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida como guarabu, pau-roxo, roxinho, entre outros, foi coletada em Floresta
Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Densa associadas a Mata Atlântica no estado do Rio de
Janeiro (Silva, 1976). Apresenta distribuição relativamente restrita, EOO=13056 km² e ocorrência em
fitofisionomias florestais  severamente fragmentadas.  Sabe-se que a Mata Atlântica perdeu cerca de
85% de sua extensão original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), e no Rio de Janeiro, outrora 100%
recoberto  por  Mata  Atlântica  e  seus  ecossistemas  associados,  somente  20% de  sua  totalidade
perdura (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Perda de habitat como consequência do desmatamento
pelo  desenvolvimento  urbano,  mineração,  agricultura  e  pecuária  representa  a  maior  causa  de
redução  na  biodiversidade  da  Mata  Atlântica  fluminense  (Lapig,  2018;  SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,
2018).  A espécie,  assim como muitas congêneres,  produz madeira de boa qualidade,  usada na
construção civil (Camargos et al., 1996), e por essa razão, pode estar extinta em algumas localidades
onde não foram novamente documentadas a mais de 80 anos e não restaram virtualmente nenhum
fragmento florestal.  Diante do exposto,  portanto,  considera-se a  espécie  Vulnerável  (VU).  Infere-  se
declínio  contínuo  em  EOO,  extensão  e  qualidade  de  habitat  e  potencialmente  no  número  de
indivíduos maduros. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, censo, números e tendências
populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  a  perpetuação  desta
espécie  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Linnaea 11: 410. 1837 P. discolor distingue-se das demais espécies
principalmente pelos folíolos elíticos, falcado-oblongos, ápice obtuso emarginado ou retuso, e fruto
orbicular com estreita margem (Silva, 1976).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Pelo nome vulgar Pau-roxo são conhecidas diversas espécies de Peltogyne com uso
comercial. E nos dicionários [Bot.]- Guarabu é o nome popular de uma árvore da família das Fabáceas
(ex-Leguminosas), que produz madeira de boa qualidade, usada na construção civil. Também é
chamada de: jitaí; jutairana; óleo-de-jataí e roxinho

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 RIO DE JANEIRO, município de Armação dos Búzios (Lima 5421), Campos dos Goytacazes
(Souza 311), Maricá (Lima 8261), Miguel Pereira (Nunes 22528), Petrópolis (Luschnath s.n.), Rio de
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Janeiro (Glaziou 18204), São Pedro da Aldeia (Lima 6173).
AOO: 64km²
EOO: 13056km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 15 m de altura (Lima 7465), que habira a Mata Atlântica, na Floresta
Estacional Semidecidual e na Floresta Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Na Praia do Peró, município de Cabo Frio, encontra-se o maior e mais bem preservado
campo de dunas móveis da costa fluminense. O projeto do mega-resort Reserva do Peró, conta com
450 ha de área, representando um impacto direto às formações naturais de dunas e à vegetação de
restinga associada, o que significaria uma perda do maior remanescente desse ecossistema no
estado (Pereira et al., 2011).
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Na praia de Tucuns, município de Armação dos Búzios, o resort SuperClubs Breezes Búzios, em faze
de conclusão, representa uma perda de 7,88 ha de formações naturais de dunas (Pereira et al.,
2011). Isso implica a perda de uma extensa área de vegetação de restinga.

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

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 Campos dos Goytacazes possui 173.248 ha dedicadas à pastagem, equivalente
ao 43,05% da área do município (Lapig, 2018)

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
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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
PARQUE NACIONAL DA TIJUCA; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DAS SERRAS DE MARICÁ;
PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA ALDEENSE; PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS
ORGÃOS; MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
DE PETRÓPOLIS; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL WALDEIR GONÇALVES - SERRA DO ITAÓCA; Área de
Proteção Ambiental da Capoeira Grande (Lima 7465)

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

Peltogyne gracilipes Ducke

Risco de extinção: ENB1ab(i,ii,iii,v)

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

Justificativa:  Árvore de até  38 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida como pau-roxo, foi coletada em Floresta de Terra Firme e Floresta Ombrófila
associadas a Amazônia no estado de Roraima, municípios de Amaraji, Boa Vista e Canta. Apresenta
distribuição  restrita,  EOO=1743  km e  três  situações  de  ameaça.  Sabe-se  que  a  floresta  amazônica
perdeu  17%  de  sua  cobertura  florestal  original  principalmente  devido  à  atividades  oriundas  da
agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração
madeireira  (Charity  et  al.  2016).  Apesar  de  figurar  como  a  espécie  mais  abundante  e  com
regeneração  estável  em uma floresta  dominada  de  pau-roxo  na  ilha  de  Maracá  (Nascimento  et  al.,
2007; Nascimento e Proctor, 1997), a espécie possui distribuição restrita, grande potencial econômico
pela sua madeira e usos variados na carpintaria e confecção de móveis finos, o que implica em corte
seletivo de indivíduos maduros (Silva, 1976). Adcionalmente, a ilha de Maracá sofre historicamente
com a ocorrência de queimadas e incêndios severos (Barlow et al., 2010), que afetam diretamente a
viabilidade de árvores tropicais de grande porte como P. gracilipes (Silva-Júnior et al., 2018; van Merle
et al., 2017). Diante do exposto, portanto, considera-se a espécie Em Perigo (EN) de extinção. Infere-
se declínio contínuo em EOO, AOO, extensão e qualidade 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)  urgentes  a  fim  de  se
garantir  a  perpetuação  desta  espécie  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Trop. Woods 54: 6. 1938. Popularmente conhecida por pau roxo (Silva, 1976).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie possui madeira de alta qualidade e de coloração violácea, assim como outras
espécies pertencentes a este gênero, o que as tornam apreciadas para a confecção de objetos de
adorno e acabamentos finos (Silva, 1976).

Reference:
Silva, M.F., 1976. Revisão taxonômica do gênero Peltogyne Vog. (Leguminosae-Caesalpinioideae).
Acta Amaz. 6, 1–61.

População:
Foi a espécie mais abundante e com regeneração estável em uma floresta monodominante de
Peltogyne na ilha de Maracá, em Roraima (Nascimento et al., 2007; Nascimento e Proctor, 1997).

Reference:
Nascimento, M.T., Proctor, J., 1997. Population dynamics of five tree species in a monodominant
Peltogyne forest and two other forest types on Maraca Island, Roraima, Brazil. For. Ecol. Manage. 94,
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115–128.

Nascimento, M.T., Barbosa, R.I., Villela, D.M., Proctor, J., 2007. Above-ground biomass changes over
an 11-year period in an Amazon monodominant forest and two other lowland forests. Plant Ecol. 192,
181–191.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: RORAIMA, município de Amaraji (Nascimento 54), Boa Vista (Nascimento 57), Canta (Ducke
35151).
AOO: 32km²
EOO: 1743.24km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: esciophytic
Longevidade: perennial
Fenologia: semideciduifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore até 38 m de altura (Ratter 5893v), ocorrendo em floresta de terra firme e pluvial na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

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

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
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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:
mature individuals
habitat
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
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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: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A espécie ocorre na ilha de Maracá cuja ocorrência de queimadas e incêndios é evidenciada
pelas marcas nos caules das árvores e presença de carvão no solo (Barlow et al., 2010). 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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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Ecológica de Maracá (Nascimento 59).

Usos:
Uso: 16. Other
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

FABACEAE

Peltogyne paradoxa Ducke

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:22-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  coataquiçaua  e  pau-roxo,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  e
Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia nos estados do Amapá e Pará. Apresenta distribuição
relativamente ampla,  EOO=31113 km² e  intensificada pressão de corte  seletivo  (Nascimento et  al.,
1997; Reis et al., 2010; Santana et al., 2016; Silva, 1976). Segundo Martini et al. (1994), a espécie foi
prevista como ameaçada pela exploração seletiva de madeira na categoria mais alta de pressão de
exploração.  Além  disso,  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). Mesmo sua EOO
extrapolando  o  limiar  para  categorias  de  ameaça,  a  pressão  seletiva  documentada  amplia  a
vulnerabilidade das subpopulações naturais de P. paradoxa. Assim, a espécie foi considerada Quase
Ameaçada (NT) neste momento. Apesar de ter sido documentada dentro dos limites de Unidades de
Conservação de proteção integral, contar com Plano de Manejo sustentável em algumas localidades e
ser utilizada no programa de restauração florestal em áreas com mineração de bauxita, a população
global  da espécie precisa ser  urgentemente estudada a fim de se levantar  dados quantitativos que
possibilitem verificar tendências populacionais a partir da exploração seletiva de P. paradoxa.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 95. 1922. Popularmente conhecida por
coataquiçaua (Parrotta e Knowles, 2001; Reis et al., 2010; Silva, 1976), pau-roxo (Martini et al., 1994;
Santana et al., 2016).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie possui madeira de alta qualidade e de coloração violácea, assim como outras
espécies pertencentes a este gênero, o que as tornam apreciadas para a confecção de objetos de
adorno e acabamentos finos (Silva, 1976). Nascimento et al. (1997) agrupou a espécie dentre aquelas
cuja a madeira é recomendada para o uso em construção pesada, postes e moirões. Em estudo sobre
a avaliação do potencial madeireiro na Floresta Nacional do Tapajós após 28 anos da exploração
florestal, Reis et al. (2010) cita a espécie entre aquelas com valor comercial madeireiro. Santana et
al. (2016) indicam a viabilidade econômica da extração manejada da madeira em tora dessa espécie
na Ilha do Marajó.

Reference:
Silva, M.F., 1976. Revisão taxonômica do gênero Peltogyne Vog. (Leguminosae-Caesalpinioideae).
Acta Amaz. 6, 1–61.
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Nascimento, C.C., Garcia, J.N., Diáz, M. del P., 1997. Agrupamento de espécies madeireiras da
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296–311.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAPÁ, município de Ferreira Gomes (Black 18523), Macapá (Fróes 27712), Mazagão (Mori
16530); PARÁ, município de Almeirim (Ducke 17260), Laranjal do Jari (Conceição 304), Monte Alegre
(Ducke 17147), Vitória do Jari (Silva 3184).
AOO: 40km²
EOO: 31113.32km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
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Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 30 m de altura (Silva, 1976), ocorrendo em floresta de terra firme e pluvial na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
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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 espécie encontra-se em área de mineração de bauxita (Parrotta e Knowles, 2001). 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
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assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). 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
occurrence
Detalhes: Segundo Martini et al. (1994), a espécie foi prevista como ameaçada pela exploração
seletiva de madeira na categoria mais alta de pressão de exploração. De fato, a espécie é explorada
devido seu valor comercial madeireiro (Nascimento et al., 1997; Reis et al., 2010; Santana et al.,
2016; Silva, 1976). Além disso, 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: A espécie ocorre na ilha de Maracá cuja ocorrência de queimadas e incêndios é evidenciada
pelas marcas nos caules das árvores e presença de carvão no solo (Barlow et al., 2010). 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
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aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et al. (2018) mostraram
que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do processo de
desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos níveis de
fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo fogo e as
emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última modificação
do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo fogo, uma
vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal, contribuindo para a
manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a degradação florestal
por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento da lei ambiental
mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso pode afetar os
esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD). Esses autores
indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias, principalmente para
as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em outras regiões.

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

Ações de Conservação:
Ação: 3.2 Species recovery
Situação: on going
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A espécie foi utilizada no programa de restauração florestal em áreas com mineração de bauxita
(Parrotta e Knowles, 2001).

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

FABACEAE

Peltogyne recifensis Ducke

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:06-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  barabú,  roxinho  ou  pau-roxo,  foi  coletada  em Floresta  Estacional
Semidecidual  e  Floresta  Ombrófila  associadas  a  Mata  Atlântica  nos  estados  de  Alagoas,  Bahia  e
Pernambuco. Apresenta distribuição ampla, EOO=94825 km², constante presença em herbários e
ocorrência confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. A árvore
produz  madeira  de  alta  qualidade  e  é  freqüentemente  retirada  da  natureza.  Tem  uma  copa
ornamental e por isso também é por vezes cultivada em jardins (Tropical Plants Database, 2018; IPT,
2018). O corte seletivo pode resultar em declínio no número de indivíduos maduros e potencialmente
levar a extinções locais. Seus índices geoespaciais (EOO e AOO) não possibilitam sua inclusão em
categoria de ameaça, mas diante do aumento de pressões antrópicas diretas e indiretas, considerou-
se P. recifensis Quase Ameaçada (NT) neste momento, uma vez que a persistência dos vetores de
stress descritos podem ampliar seu risco de extinção no futuro. Recomenda-se ações de pesquisa
(distribuição,  números e tendências populacionais)  e conservação (Plano de Manejo sustentável)
urgentes a fim de se garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Mem. Inst. Oswaldo Cruz 51: 458. 1953

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Pau-roxo
Nome científico: Peltogyne spp., Leguminosae.
Observação: o gênero Peltogyne, com várias espécies (dentre outras, Peltogyne paniculata Benth., P.
maranhensis Huber & Ducke, P. subsessilis W. Rodr., P. paradoxa Ducke, P. catingae Ducke, P.
confertiflora(Hayne) Benth., P. lecointei Ducke, P. recifensis Ducke), é encontrado em quase todas as
matas nativas do País. A espécie Peltogyne confertiflora (Hayne) Benth., ocorre desde a região Norte,
Centro Oeste, Nordeste até Sudeste; já espécie P. recifensis Ducke é mais comum na região de
Pernambuco e a espécie P. lecointei Ducke ocorre no Pará e Maranhão.
Como essas Madeiras são semelhantes nas suas características e no comércio têm o mesmo valor,
nesta ficha são tratadas em conjunto, sendo mencionada a espécie, quando pertinente (IPT, 2018)

Reference:
IPT, 2018. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.
http://www.ipt.br/informacoes_madeiras/49.htm
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População:
Não são conhecidos os dados populacionais.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados de ALAGOAS, município de São Miguel dos Campos (Tavares 3360); BAHIA, municípios de
Ilhéus (Fiaschi 2720), Milagres (Hatschbach 42463), Ruy Barbosa (Queiroz 10718); PERNAMBUCO,
municípios de Camaragibe (Ducke 12), Recife (Sobrinho 155), São Lourenço da Mata (Queiroz 2598).
AOO: 36km²
EOO: 94825km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 30 m de altura (Tavares 871), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila e na Floresta Estacional Semidecidual (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Dec
fruiting Aug to
Resume: Foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Monteiro 21874), fevereiro (Fiaschi 2720),
setembro (Marta et al. 52859), outubro (Monteiro 22828), novembro (Tavares 3360), dezembro
(Marta et al. s.n.); e com frutos em agosto (Queiroz 10824)

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de São Miguel dos Campos com 36087 ha, tem 52% de seu território (18720
ha) convertidos em cultivo de cana-de-açúcar (Lapig, 2018). O município de São Lourenço da Mata
(PE), com cerca de 26.210 ha, contém 15% de sua área convertida em plantações de cana-de-açúcar
(Lapig, 2018).

Ameaça: 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 Milagres com 28438 ha, possui 42% de seu território (12011 ha) convertidos
em pastagem (Lapig, 2018). O município de Ruy Barbosa com 217150 ha tem 71% de seu território
(154634 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGOA ENCANTADA (BA);
ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO SERRA DO OROBÓ (BA);
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ALDEIA-BEBERIBE (PE);
PARQUE ESTADUAL DE DOIS IRMÃOS (PE)

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

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

Petaladenium urceoliferum Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:06-12-2018

Justificativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  de  Terra  Firme  e  Floresta  Ombrófila  associadas  a  Amazônia  no  estado  do
Amazonas,  municípios  de  São  Gabriel  da  Cachoeira  e  Santa  Isabel  do  Rio  Negro.  Apresenta
distribuição conhecida relativamente restrita,  EOO=15,737 km²,  mas ocorrência em região onde
esforços  de  coleta  são  considerados  ainda  insuficientes  e  Unidades  de  Conservação  onde  ainda
predominam na paisagem fitofisionomias florestais amazônicas em estado primitivo de conservação.
A espécie aparentemente não sofre corte seletivo ou outro uso específico que afete sua perpetuação
na natureza. Assim, foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando
ações de pesquisa (números e tendências populacionais) a fim de se evitar sua inclusão em categoria
de ameaça mais restritiva no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Arq. Inst. Biol. Veg. 4(1): 20. 1938.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do AMAZONAS, município de São Gabriel da Cachoeira (Cardoso 3352), Santa Isabel do Rio
Negro (Silva 60953).
AOO: 48km²
EOO: 15737.78km²
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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
Resume: Árvores de até 25 m de altura (Silva 60953), ocorrendo nos dominínio da Amazônia,
especificamente em Mata de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A espécie foi coletada em mata muito degradada próximo à Estrada Perimetral Norte
(Cardoso 3406). 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).
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Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: O município de São Gabriel da Cachoeira contém reservas importantíssimas de minério
(nióbio, manganês e fosfato) que estão sendo visadas para exploração, já possui rodovias dentro dos
seus limites (Perimetral Norte e a Rodovia São Gabriel-Cucuí parcialmente construída), instalações
militares, seis reservas indígenas, incluindo uma missão salesiana e está sofrendo invasões muito
sérias por parte de garimpeiros (especialmente ao longo Rio Cauaburí) (Rylands; Pinto, 1998).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: low
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
locality
Detalhes: O município de Santa Isabel do Rio Negro com 6.284.097 ha tem 160 ha do seu território
convertido em área agrícola de cultivo de milho (Lapig, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Platycyamus regnellii Benth.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Gláucia Crispim
Data:13-12-2018

Justificativa: Árvore com 13 m de altura, endêmica do Brasil (Moura, 2018), foi coletada em Floresta
Ombrófila, Floresta Estacional Semidecidual e/ou Floresta de Galeria, associadas à Mata Atlântica, nos
estados da Bahia, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná (Tania Maria de Moura com.pess.). Apresenta distribuição ampla, EOO=717679 km², diversos
registros em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente (2015), e ocorrência
confirmada  em  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.  A  espécie  ocorre  em  múltiplas
fitofisionomias  e  não  existem  dados  sobre  tendências  populacionais  que  atestem  para  potenciais
reduções no número de indivíduos adultos. Quanto aos usos potenciais ou efetivos não existem dados
quantitativos que atestem comprometimento de sua existência na natureza. Assim, Platycyamus
regnellii foi considerada como de Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa a fim de
se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo,
etc). R.: Não. nada a declarar; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. APA de Cafuringa (DF)
e Estação Biológica de Caratinga (MG); 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Não; 4 -
é uma espécie com distribuição ampla. R.: Sim. Cerrado e Mata Atlantica; 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 sei informar; 8 - em relação a frequência dos
indivíduos na população. R.: Conheço a espécie apenas por material de herbário; 9 - apresenta
ameaças incidentes sobre suas populações. R.: nada a declarar; (Tania Maria de Moura, com. pess.
11/11/2018).

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

População:
Não existem dados populacionais.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Moura, 2018), com ocorrência nos estados da BAHIA (Carvalho
2539), GOIÁS Bucci 1854), DISTRITO FEDERAL (Pires 9469), MINAS GERAIS (Tozzi 9645), ESPÍRITO
SANTO (Mello-Silva 835), RIO DE JANEIRO (H.C.Lima 3047), SÃO PAULO (Tamashiro 1014), PARANÁ
(introduzida?)
AOO: 476km²
EOO: 717679km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore de 13 m de altura (Tozzi 9645), que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila,
Floresta Estacional Semidecidual e Floresta de Galeria (Moura, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Parque Estadual do Desengano - RJ; Parque Nacional do Itatiaia - RJ

FABACEAE
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Poecilanthe falcata (Vell.) Heringer

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Gláucia Crispim
Data:13-12-2018

Justificativa:  Árvore com 13 m de altura,  endêmica do Brasil  (Flora do Brasil  2020 em construção,
2018), foi coletada em Floresta Ombrófila e na Restinga, associadas à Mata Atlântica, nos estados da
Bahia,  Espírito  Santo,  e  Rio  de  Janeiro  (H.C.Lima  com.pess.).  Apresenta  distribuição  ampla,
EOO=616986  km²,  diversos  registros  em  coleções  biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas
recentemente,  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de  Conservação.  Não  existem  dados  sobre
tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos adultos.
Quanto  aos  usos  potenciais  ou  efetivos  não  existem  dados  quantitativos  que  atestem
comprometimento de sua existência na natureza. Assim, Poecilanthe falcata foi considerada como de
Menor  Preocupação  (LC),  demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e  números
populacionais)  a  fim  de  se  ampliar  o  conhecimento  disponível  e  garantir  sua  perpetuação  na
natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo,
etc). R.: Sim. Ornamental e madeireira.; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Várias uc's
no RJ, ES e BA; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com
distribuição ampla. R.: Não. ; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Não. ; 6 - possui especificidade de
habitat. R.: Não tenho certeza. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.:
Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças
incidentes sobre suas populações. R.: Desmatamento.; (H.C.Lima, com. pess. 06/11/2018).

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

População:
Não apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. Em relação à frequência dos
indivíduos na população: Ocasional (H.C.Lima com. pess.).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
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estados da BAHIA (Hatschbach 67661), ESPÍRITO SANTO (Folli 150), e RIO DE JANEIRO (Oliveira 1072)
(H.C.Lima com. pess.).
AOO: 244km²
EOO: 616986km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvore 13 m de altura (H.C.Lima 1854), que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila e
na Restinga (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: 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
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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: 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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Ocorre nas seguintes Unidades de Conservação: RPPN Serra do Teimoso - BA; RPPN Estação Veracruz
- BA; Floresta Nacional de Contendas do Sincorá - BA; Reserva Florestal da CVRD; Reserva Ecológica
Estadual de Jacarepiá - RJ; APA Pau-brasil - RJ;

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

FABACEAE

Pseudopiptadenia bahiana G.P.Lewis & M.P.Lima

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
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Data:06-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  20  m,  endêmica  do  Brasil  (Morim,  2018).  Foi  coletada  em  Caatinga
(stricto sensu), Floresta Estacional Decidual e Floresta Estacional Semidecidual associadas a Mata
Atlântica  e  a  Caatinga  no  estado  da  Bahia.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=100197  km²,
constante  representatividade  em  herbários  e  ocorrência  dentro  dos  limites  de  Unidades  de
Conservação de proteção integral. Foi indicada como espécie abundante em várias localidades de
ocorrência, além de presença em distintas fitofisionomias. A espécie aparentemente não sofre corte
seletivo ou outro uso específico que afete sua perpetuação na natureza. Assim, foi considerada como
de Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa (números e tendências
populacionais) a fim de se evitar sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 30: 54, fig. 5. 1991

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

População:
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"ocorre na Bahia, em caatingas lenhosas e perturbadas, matas de galeria, a 200-600m de altitude,
sendo mencionada como localmente abundante" (Lewis e Lima, 1991).

Reference:
Lewis, G.P., Lima, M.P.M., 1991. Pseudopiptadenia Rauschert no Brasil (Leguminosae-Mimosoideae).
Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 30: 54, fig. 5. 1991

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Morim, 2018), com ocorrência nos estados da BAHIA,
municípios de Alcobaça (Santos 1825), Amargosa (Costa 212), Andaraí (Coradin 8580), Anguera
(Cardoso 1942), Aurelino Leal (Hatschbach 68433), Baixa Grande (E. Pereira 2001), Cachoeira (Grupo
Pedra do Cavalo 1060), Conceição de Feira (Carvalho 564), Dom Macedo Costa (Noblick 3980),
Ibicaraí (Neves 1661), Ilhéus (Santos 4303), Ipiaú (Santos 1257), Itaberaba (Queiroz 15381), Itagibá
(Ramos 250), Itaju do Colônia (Gross 118), Itapebi (Pinheiro 379), Jacobina (2996), Jequié (Macedo
1130), Jussari (Nascimento 1554), Miguel Calmon (Guedes 13094), Mundo Novo (Melo 138), Pau Brasil
(Lima 5822), Rio de Contas (Hatschbach 68438), Rui Barbosa (Queiroz 12035), Santa Cruz Cabrália
(Carvalho s.n.), Santa Terezinha (Queiroz 6290), São Félix (Queiroz 9574), Vitória da Conquista (Faria
1829)
AOO: 148km²
EOO: 100197km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
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Resume: Árvore com até 20 m de altura, que habita a Caatinga e a Mata Atlântica, na Floresta
Estacional Decidual e Semidecidual (

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 Amargosa com 46318 ha tem 47% de seu território (21682 ha)
transformados em pastagem; Andaraí com 186501 ha tem 42% de seu território (77972 ha)
transformados em pastagem; Anguera com 17704 ha tem 66% de seu território (11616 ha)
transformados em pastagem; Aurelino Leal com 44539 ha tem 45% de seu território (19922 ha)
transformados em pastagens; Baixa Grande com 94664 ha tem 87% de seu território (82535 ha)
transformados em pastagem; Cachoeira com 39522 ha tem 15% de seu território (5747 ha)
transformados em pastagens; Conceição de Feira com 16288 ha tem 44% de seu território (7178 ha)
transformados em pastagens; Don Macedo Costa com 8476 ha tem 71% de seu território (6020 ha)
transformados em pastagens; Ibicaraí com 23095 ha tem 42% de seu território (9680 ha)
transformado em pastagens; Ipiaú com 26733 ha tem 27% de sua área (7122 ha) convertida em
pastagens; Itaju do Colônia com 122529 ha tem 55% de seu território (67434 ha) transformados em
pastagem; Itapebi com 101306 ha tem 52% de seu território (52553 ha) transformados em pastagem;
Itaberaba com 234351 ha tem 68% de seu território (158925 ha) transformados em pastagem;
Itagibá com 81816 ha tem 48% de seu território (39541 ha) utilizado para pastagem; Jacobina com
235867 ha tem 45% de seu território (106189 ha) ocupados por pastagem; Jequié com 322733 ha
tem 30% de seu território (95336 ha) transformado em pastagem; Jussari com 32919 ha tem 53% de
seu território (17310 ha) transformados em pastagem; Miguel Calmon com 156820 ha tem 53% de
seu território (82741 ha) convertidos em pastagens; Mundo Novo com 149334 ha tem 62% de seu
território (92054 ha) transformados em pastagem; Pau Brasil (BA) com 62630 ha tem 12821 ha (20%)
de seu território convertidos em pastagem; Porto Seguro com 228626 ha tem 24% de seu território
(54866 ha) transformados em pastagem; Rio de Contas (BA) com 107107 ha tem 22125 ha (21%) de
seu território convertidos em pastagem; Ruy Barbosa com 217150 ha tem 71% de seu território
(154634 ha) convertidos em pastagem; Santa Cruz de Cabrália com 145939 ha tem 18% de seu
território (25688 ha) transformados em pastagem; Santa Teresinha com 70723 ha tem 63% de seu
território (44147 ha) transformados em pastagem; São Félix com 9920 ha tem 34% de seu território
(3338 ha) transformados em pastagem; Vitória da Conquista com 370400 ha tem 42% de seu
território (154333 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada nas seguintes UCs: RPPN Serra do Teimoso (Nascimento 1554); RPPN Estação Veracel
(Carvalho s.n.).

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

FABACEAE

Pseudopiptadenia inaequalis (Benth.) Rauschert

Risco de extinção: NT

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Gláucia Crispim
Data:13-12-2018

Justificativa:  Árvore  com  10  a  30  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Morim,  2018)  de  distribuição
restrita a formações de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro (Marli Pires Morim, com. pess.). É
bem representada em Herbários, com presença em 15 municípios e registros recentes. Foi também
coletada  em  Unidades  de  Conservação  em  diferentes  fitofisionomias  no  estado.  Embora  a  Mata
Atlântica do Rio de Janeiro tenha sido reduzida drasticamente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE,
2018),  não  existem dados  que  comprovem a  redução  na  população  de  P.  inaequalis.  Por  tais
características a espécie está sendo considerada, no momento, como Quase Ameaçada (NT). Sugere-
se ações de pesquisa sobre a espécie para avaliações futuras com maior conhecimento de suas
populações.
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Perfil da Espécie

Notas: De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo,
etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Reserva Biológica do Tinguá, Reserva
Ecologica Estadual de Jacarepia; 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.: desconheço; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: depende do conceito
adotado para cada um destes termos ; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.:
espécie de distribuição restrita formações de Mata Atlântica do Rio de Janeiro bioma localmente com
altos graus de ameaça.; (Marli Pires Morim, com. pess. 13/11/2018).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Morim, 2018) de distribuição restrita a formações de Mata
Atlântica do estado do Rio de Janeiro (Marli Pires Morim, com. pess. ), municípios de Angra dos Reis,
Araruama, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itatiaia, Magé, Niterói, Nova Iguaçu,
Petrópolis, Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Teresópolis, Volta Redonda.
AOO: 104km²
EOO: 11275km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com 10 a 30 m de altura (Morim, 2018) e distribuição restrita a formações de Mata
Atlântica do Rio de Janeiro (Marli Pires Morim, com. pess. 13/11/2018).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Biológica do Tinguá, e Reserva Ecológica Estadual de Jacarepiá

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Pseudopiptadenia leptostachya (Benth.) Rauschert

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Gláucia Crispim
Data:13-12-2018

Justificativa:  Árvore  com  até  25  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Morim,  2018),  foi  coletada  em
Floresta Ombrófila associada à Mata Atlântica nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo
(Marli Pires Morim com.pess.). Apresenta distribuição ampla, EOO=93090 km², diversos registros em
coleções  biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente,  e  ocorrência  confirmada  em
Unidades de Conservação de proteção integral. Não existem dados sobre tendências populacionais
que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos adultos, além de não serem descritos
usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Assim, Pseudopiptadenia
leptostachya foi  considerada como de Menor Preocupação (LC),  demandando ações de pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se ampliar o conhecimento disponível e
garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo,
etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Parque Nacional do Itatiaia; Parque
nacional da Tijuca; 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.: desconheço; 8
- em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: depende do conceito adotado para cada
um destes termos ; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: espécie com
ocorrência em formações da Floresta Ombrófila da Mata Atlântica (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo) bioma com altos graus de ameaça.; (Marli Pires Morim, com. pess. 13/11/2018).

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

População:
Não existem dados sobre a população

Distribuição:
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Morim, 2018) de distribuição restrita a formações de Mata
Atlântica nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (Marli Pires Morim, com. pess.).
AOO: 176km²
EOO: 93090km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com 7 a 25 m de altura e distribuição na Floresta Ombrófila, na Mata Atlântica
(Morim, 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).
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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada no Parque Nacional do Itatiaia e no Parque nacional da Tijuca.

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Pseudopiptadenia schumanniana (Taub.) G.P.Lewis &
M.P.Lima

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:06-12-2018

Justificativa: Árvore de até 22 m, endêmica do Brasil (). Popularmente conhecida por angico-branco,
foi coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo e
Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=79935 km², constante presença em herbários e
ocorrência em Unidades de Conservação de proteção integral.  Foi indicada como abundante em
várias  localidades  de  ocorrência,  inclusive  dentro  de  áreas  legalmente  protegidas.  A  espécie
aparentemente  não  sofre  corte  seletivo  ou  outro  uso  específico  que  afete  sua  perpetuação  na
natureza. Assim, foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando
ações de pesquisa (números e tendências populacionais) a fim de se evitar sua inclusão em categoria
de ameaça mais restritiva no futuro.

607



Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 30: 53. 1991

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

População:
Não existem dados sobre a população. "Mudas sob a árvore-mãe. Frequente na mata alta de encosta"
PE do Desengano (Lima 3025). Frequente na REBIO do Tinguá (Lima 5853). Frequente no Morro do
Itaóca (Lima 8585). Ocasional nas margens do córrego (Lima 2994). Ocasional na submata (Lima
3000)

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Morim, 2018), com ocorrência nos estados da BAHIA, município
de Potiraguá (Lima 5811); ESPÍRITO SANTO, municípios de Baixo Guandu (Folli 7109), Domingos
Martins (Hatschbach 60656), Santa Leopoldina (Demuner 4917), Santa Teresa (Kollmann 3789); RIO
DE JANEIRO, municípios de Campos dos Goytacazes (Lima 7938), Casimiro de Abreu (Neves 1262),
Guapimirim (Lima 216), Macaé (Lima 2617), Maricá (Machado 2060), Nova Iguaçu (Neves 1274),
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Petrópolis (Nunes 10), Santa Maria Madalena (Lima 3000), São Pedro da Aldeia (Farney 4961)
AOO: 92km²
EOO: 79935km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 22 m de altura, que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila (Morim,
2018)

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Potiraguá (BA) com 111155 ha tem 71039 ha (64%) de seu território
convertidos em pastagem. O município de Baixo Guandu (ES) com 91707 ha tem 45340 ha (50%) de
seu território convertidos em pastagem. O município de Domingos Martins com 122835 ha tem 12,2%
de seu território (15036 ha) transformados em pastagens. O município de Santa Leopoldina (ES), com
cerca de 71.809 ha, contém 17,4% de sua área convertida em pastagens. O município de Santa
Teresa com 68315 ha tem 12,3% de seu território (8449 ha) transformados em pastagem. O
município Campos dos Goytacazes possui 173248 ha dedicadas à pastagem, equivalente a 43% de
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sua área. O município de Casimiro de Abreu com 46065 ha, tem 33% de seu território (15143 ha),
convertidos em pastagem. O município de Macaé (RJ), com 121622 ha, tem 45583 ha (37%) de seu
território convertidos em pastagens. O município de Santa Maria Madalena (RJ), com 81476 ha, tem
34037 ha (42%) de seu território convertidos em pastagens (Lapig, 2018).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada nas seguintes UCs: Parque Natural Municipal de São Lourenço - ES (Cruz 30); Estação
Ecológica Estadual de Paraíso - RJ (Lima 4251); Reserva Biológica União (Neves 1262); Parque
Estadual do Desengano (Lima 3000); Reserva Biológica do Tinguá (Neves 1274)

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

FABACEAE

Pseudopiptadenia warmingii (Benth.) G.P.Lewis & M.P.Lima

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes

610



Data:13-12-2018

Justificativa:  Árvore  com  até  35  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Morim,  2018),  foi  coletada  em
Floresta  Ombrófila  e  Floresta  Estacional  Semidecidual,  associadas  à  Mata  Atlântica,  nos  estados  da
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (Marli Pires
Morim com. pess.). Apresenta distribuição ampla, EOO=899446 km², diversos registros em coleções
biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência confirmada em Unidades de
Conservação de proteção integral. Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem
para potenciais reduções no número de indivíduos adultos. Quanto aos usos potenciais ou efetivos
não existem dados quantitativos que atestem comprometimento de sua existência na natureza.
Assim, Pseudopiptadenia warmingii foi considerada como de 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: De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo,
etc). R.: Sim. Fornece boa madeira para construção e lenha; 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.: Sim. ; 6 - possui especificidade de
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habitat. R.: Sim. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: desconheço; 8
- em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: depende do conceito adotado para cada
um destes termos ; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: espécie de
distribuição restrita as formações florestais da Mata Atlântica (BA,ES, RJ,SP,PR, SC), bioma com altos
graus de ameaça nos locais de ocorrência da espécie.; (Marli Pires Morim, com. pess. 13/11/2018).

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

População:
Não existem dados sobre a população

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Morim, 2018) de distribuição restrita às formações florestais da
Mata Atlântica nos estados da BAHIA (Nascimento 1552), ESPÍRITO SANTO (Folli 6634), MINAS GERAIS
(Nunes 162), RIO DE JANEIRO (Farag 190), SÃO PAULO (Kuhlmann 3107), PARANÁ (Hatschbach
17907), e SANTA CATARINA (Reitz 4594)
AOO: 232km²
EOO: 899446km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com até 35 m de altura, que habita a Floresta Ombrófila e a Floresta Estacional
Semidecidual, na Mata Atlântica (Morim, 2018)

Ameaças:
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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 RPPN Serra do Teimoso - BA; Reserva Natural CVRD - ES; Parque Estadual do Rio Doce
- MG; Estação Biológica de Caratinga - MG; Estação Ecológica Estadual de Paraíso - RJ; Reserva
Biológica de Poço das Antas - RJ; Parque Estadual da Ilha do Cardoso - SP; Parque Estadual da Serra
do Mar - SP; Parque Estadual Carlos Botelho - SP; Parque Estadual da Ilha do Cardoso - SP

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

FABACEAE

Pterocarpus villosus (Mart. ex Benth.) Benth.

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
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coletada em Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Decidual e Floresta Estacional Semidecidual
associadas a Caatinga nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba e Piauí. Apresenta distribuição
ampla,  EOO=684916 km²,  diversos  registros  depositados  em coleções  biológicas,  inclusive  com
coletas  realizadas  recentemente  (2017),  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de  Conservação  de
proteção  integral  e  em  áreas  onde  ainda  predominam  na  paisagem  extensões  significativas  de
ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie  ocorre  em  múltiplas
fitofisionomias, de forma aparentemente rara na maior parte das localidades em que foi  registrada,
apesar da alta frequência de coletas realizadas desde sua descrição. Possui uso madeireiro local,
entretanto, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções
no número de indivíduos maduros. Assim, P. villosus 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.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: J. Proc. Linn. Soc., Bot. 4(Suppl.): 79. 1860. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Madeireira; 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. Caatinga/Floresta Estacional; 5 - possui amplitude de
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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.: (Mario Gomes, com. pess. 06/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie tem uso madeireiro (Mario Gomes, com. pess. 06/11/2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Bahia (Jardim 3381), Ceará (Araújo 877), Maranhão (Silva 120), Paraíba (Emperaire s.n.), Piauí
(Miranda 5223).
AOO: 200km²
EOO: 684916.49km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores com cerca de 15 m de altura (Silva 557), ocorrendo na Caatinga e florestas
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estacionais (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Tradicionalmente, a região Nordeste destacava-se pela produção de cana-de-açúcar
cultivada sobre a Caatinga (Kohlhepp, 2010). Apesar disso, a região não apresentava bons níveis de
produtividade devido as suas condições ambientais (Kohlhepp, 2010; Waldheim et al., 2006). A partir
de diversos incentivos governamentais, do crescente interesse na produção de biocombustíveis
(Gauder et al., 2011; Kohlhepp, 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011) e da aplicação de novas
técnicas de produção, dentre elas a irrigação e melhoramento de cultivares, o cultivo de cana-de
açúcar passou a expandir sua área de cultivo (Costa et al., 2011; Ferreira-Junior et al., 2014; Loarie et
al., 2011; Silva et al., 2012). Similarmente, a região destaca-se na produção de algodão (Borém et al.,
2003; Vidal-Neto e Freire, 2013), frutas (Vidal e Ximenes, 2016) e, nas últimas décadas, o cultivo de
soja tem expandido (Sanches et al., 2005).

Ameaça: 5.3 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
A espécie foi registrada no Parque Estadual de Morro do Chapéu, Parque Nacional da Serra das
Confusões, Parque Nacional de Sete Cidades.
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Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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FABACEAE

Pterocarpus zehntneri Harms

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:06-12-2018

Justificativa: Árvore de até 9 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Caatinga (stricto sensu), Floresta Estacional Decidual e Floresta Estacional Semidecidual
associadas a Caatinga nos estados da Bahia,  Ceará, Maranhão, Minas Gerais e Piauí.  Apresenta
distribuição muito ampla, EOO=570891 km², constante representatividade em herbários e ocorrência
confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral  e  em  múltiplas
fitofisionomias  florestais.  A  espécie  aparentemente  não  sofre  corte  seletivo  ou  outro  uso  específico
que afete sua perpetuação na natureza. Assim, foi considerada como de Menor Preocupação (LC)
neste momento,  demandando ações de pesquisa (números e tendências populacionais)  a fim de se
evitar sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 443. 1921

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados da BAHIA, municípios de Bom Jesus da Lapa (Pereira 3747), Ibiquera (Santos 106), Lajedinho
(Araújo 315), Lençóis (Santana 401), Macaúbas (Bautista 859), Salvador (Lehntner 580), Serra do
Ramalho (Ferreira 1253); CEARÁ, municípios de Graça (Araújo 100), Tianguá (Fernandes s.n.), Ubajara
(Araújo 1166); MARANHÃO, município de Barra do Corda (Fernandes s.n.), Buriti Bravo (EAC0013895),
Caxias (Silva s.n.), Codó (Sousa s.n.); MINAS GERAIS, municípios de Jaíba (Rodrigues s.n.), Januária
(Menino et al. s.n.); PIAUÍ, município de Buriti dos Lopes (Silva 161), Piracuruca (Guedes 24222),
Redenção do Gurguéia (Castro 2131),
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AOO: 96km²
EOO: 570891km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com até 9 m de altura (Silva IFN-4434052.1), que habita a Caatinga, na Floresta
Estacional Decidual e Semidecidual (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Ibiquera com 94530 ha tem 73% de seu território (69450 ha) transformados
em pastagem. O município de Lajedinho com 77605 ha tem 78% de seu território (60694 ha)
transformados em pastagem. O município de Macaúbas com 245909 ha tem 32% de seu território
(79103 ha) transformados em pastagem. O município de Serra do Ramalho com 234214 ha tem 52%
de seu território (120995 ha) transformados em pastagem. O município de Barra do Corda com
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519033 ha tem 40% de seu território (210761 ha) transformados em pastagem. O município de Buriti
Bravo com 158255 ha tem 35% de seu território (54742 ha) transformados em pastagem. O
município de Caxias com 519672 ha tem 10% de seu território (51071 ha) transformados em
pastagem. O município de Codó com 436130 ha tem 35% de seu território (150521 ha) transformados
em pastagem. O município de Jaíba com 262631 ha tem 45% de seu território (118101 ha)
transformados em pastagem. O município de Buriti do Lopes com 69117 ha tem 12% de seu território
(8232 ha) transformados em pastagem. O município de Piracuruca (PI) com 238040 ha tem 30203 ha
(13%) de seu território convertidos em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Recordoxylon stenopetalum Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
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Data:06-12-2018

Justificativa:  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.
É conhecida por somente sete coletas, amplamente distribuídas por toda a bacia amazônica. Descrita
em 1938, foi recoletada pela última vez em 1980. Desde então, pouco se avançou em relação ao
estado de R. stenopetalum. Diante da carência de dados geral, a espécie foi considerada como Dados
Insuficientes  (DD)  neste  momento,  uma  vez  que  o  conjunto  de  informações  disponíveis  não
possibilitou a condução de avaliação de risco de extinção. Novos estudos buscando encontrar a
espécie em outras localidades na região próxima a sua área de ocorrência fazem-se necessários para
melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e assim possibilitar uma robusta avaliação de seu
risco de extinção.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Arq. Inst. Biol. Veg. 4(1): 16. 1938

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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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 AMAZONAS, municípios de Jutaí (Fróes 21032), Rio Preto da Eva (Rodrigues 4993), São
Paulo de Olivença (Ducke 35087); PARÁ, município de Almeirim (Silva 3229).
AOO: 24km²
EOO: 92527km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 32 m de altura (Silva 5246), que habita a Amazônia, na Floresta de Terra
Firme e na Floresta ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: 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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Almeirim, apeasr de contar com rede de áreas protegidas (cerca de 15% do
território) e aparentemente pouca atividade agropecuária (Lapig, 2018), esta na 33a posição dentre
os municípios da Amazônia Legal Brasileira em taxas de incremento de desmatamento,
particularmente ocasionados por atividades madeireiraqs e agropecuárias (PRODES/ INPE, 2018)
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Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: The state of Pará is currently one of the most ‘geodiverse’ in Brazil and in the world. The
worldclass quality and size of its deposits — iron, bauxite, manganese, copper and nickel — support
this statement. Metal mining is one of the strongest and most promising sectors of the economy of
Pará, and is capable of fostering regional economic growth (Enríquez e Drummond, 2007)

Ações de Conservação:
Ação: 2 Land/water management
Situação: needed
As unidades de conservação (SNUC) localizadas na Amazônia apresentam diferentes ameaças, que
incluem em termos gerais: a falta total de manejo, a exploração de minério e madeira, garimpagem,
atividades agropecuárias, queimadas, poluição (gerada por indústrias, garimpos e agrotóxicos),
rodovias, atividades militares e a construção de usinas hidrelétricas (Rylands; Pinto, 1998).

FABACEAE

Senna formosa H.S.Irwin & Barneby

Risco de extinção: VUB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marta Moraes
Data:06-12-2018

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila e Vegetação sobre afloramentos rochosos associadas a Mata Atlântica
nos estados da Bahia e Espírito Santo. Apresenta distribuição restrita, EOO=7907 km² e ocorrência
em  fitofisionomia  severamente  fragmentada.  Estima-se  que  restem  atualmente  cerca  de  15%  da
vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al., 2009; Thomas,
2010).  Sabe-se  que  grande  parte  dos  ecossistemas  florestais  baianos  e  capixabas  encontram-se
fragmentadas como resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando
12% e 12% de remanescentes florestais originais (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Desmatamento,
corte madeireiro e implementação de atividades agrossilvipecuárias em larga escala (Paciencia e
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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 S. formosa na natureza (Otroski, 2018; Sambuichi, 2003). Apesar
de ocorrer em Unidade de Conservação de proteção integral, os municípios de ocorrência perderam
entre  62%-91%  de  sua  cobertura  florestal  original  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Assim,  foi
considerda Vulnerável (VU) a extinção. Mesmo com ocorrência em Unidades de Conservação de
proteção integral, infere-se declínio contínuo em extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se
ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação)
urgentes a fim de garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Mem. New York Bot. Gard. 35: 501. 1982.

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: BAHIA, município de Porto Seguro (Santos 483), Belmonte (Monteiro 23667), Santa Cruz de
Cabrália (Santos 680); ESPÍRITO SANTO, município de Castelo (Saavedra 729). Segundo a Flora do
Brasil 2020, a espécie não ocorre no estado do Espírito Santo.

AOO: 36km²
EOO: 7907.54km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Vegetação sobre afloramentos rochosos
Resume: Árvores de 5-20 m de altura (Santos 680), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada em Floresta Ombrófila e Floresta Ombrófila
Altomontana com inselbergues (Saavedra 729).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
Detalhes: O município de Castelo com 66.406 ha tem 30,3% de seu território (20157 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018).
Na região de Belmonte e Canavieiras, a supressão da floresta torna-se mais significativas no século
XX, com a instalação de novas formas de utilização da terra como a expansão da pecuária
(Nascimento & Dominguez, 2010).

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: Nos municípios baianos de Belmonte e Uruçuca, respectivamente 87% e 82% da cobertura
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original de Mata Atlântica encontram-se desmatados (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual do Forno Grande (PI), Estação Ecológica do Pau-Brasil
(ESPAB-CEPLAC) (PI),

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

FABACEAE

Stryphnodendron coriaceum Benth.
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Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por barbatimão, barbatimão-do-norte ou barbatimão-do-cerrado, foi coletada
em Caatinga (stricto sensu) e Cerrado (lato sensu) associadas a Caatinga e ao Cerrado nos estados da
Bahia,  Ceará,  Goiás,  Maranhão,  Minas  Gerais,  Piauí  e  Tocantins.  Apresenta  distribuição  ampla,
EOO=931628 km²,  diversos registros  depositados em coleções biológicas,  inclusive com coletas
realizadas recentemente (2017), e ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção
integral.  A  espécie  ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias  e  em  distintos  domínios  fitogeográficos,  de
forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. A alta porcentagem de taninos
na casca, a presença de corante vermelho no caule e as saponinas têm aplicação na indústria
química para a produção de tintas ou detergentes (Tropical Plants Database, 2018; Tursch et al.,
1965). Além disso, a espécie apresenta uso medicinal (Souza et al., 2013). 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, S. coriaceum 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: Trans. Linn. Soc. London 30(3): 373. 1875. Popularmente conhecida por
barbatimão, barbatimão-do-norte ou barbatimão-do-cerrado na região Nordeste (Souza e Gibau,
2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos,
paisagismo, etc). R.: Não; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Não; 3 - apresenta registros
recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Sim. Caatinga e
Cerrado; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Sim; 7 -
apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: desconheço; 8 - em relação a
frequência dos indivíduos na população. R.: depende do conceito adotado para cada um destes
termos; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: A maior ameaça é a ocorrência
da espécie predominante nas formações de Cerrado, bioma bastante ameaçado (Marli Pires Morim,
com. pess. 14/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A alta porcentagem de taninos na casca, a presença de corante vermelho no caule e as
saponinas tem aplicação na indústria química para a produção de tintas ou detergentes (Tursch et al.,
1965; Tropical Plants Database, 2018). Além disso, a espécie apresenta uso medicinal (Feitosa, 2012;
Souza et al., 2013; Tropical Plants Database, 2018).
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Reference:
Tropical Plants Database, 2018. Ken Fern
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Stryphnodendron+coriaceum. (acesso em 17 de
dezembro 2018).

Tursch, B., Daloze, D., Tursch, E., Chiurdoglu, G., 1965. Triterpenes 11. Les Sapogénines J et L de
Stryphnodendron Coriaceum. Bull. des Sociétés Chim. Belges 75, 26–28.

Feitosa, I.S., 2012. Etnobotânica e extrativismo de Stryphnodendron coriaceum Benth. na Floresta
Nacional do Araripe, Nordeste do Brasil. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Rural de
Pernambuco, 83 p.

Souza, C.M.P., Brandão, D.O., Silva, M.S.P., Palmeira, A.C., Simões, M.O.S., Medeiros, A.C.D., 2013.
Utilização de plantas medicinais com atividade antimicrobiana por usuários do Serviço Público de
Saúde em Campina Grande – Paraíba. Rev. Bras. Pl. Med. 15, 188–193.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Souza e Gibau, 2018), com ocorrência no estado: Bahia
(Queiróz 2132), Ceará (Moro 549), Goiás (Irwin 14431), Maranhão (Sousa 49), Minas Gerais (Kinoshita
08/478), Piauí (Alencar 1357), Tocantins (Paula-Souza, 4754).
AOO: 380km²
EOO: 931628.3km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
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Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Cerrado
Fitofisionomias: Savana
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvores até 10 m de altura (Scalon, 2007), ocorrendo no Cerrado e Caatinga (Souza e Gibau,
2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos
(Rachid et al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos
governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de
assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et
al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al., 1997), a fim de suprir a crescente
demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Essa região é
responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em particular a
soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado brasileiro
sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de
10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o
celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm
sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et
al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et al., 2009;
Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-de-açúcar
no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et
al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do
mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás
e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
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).
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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: Apesar de sua enorme importância para a conservação de espécies e a prestação de
serviços ecossistêmicos, o Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal original, e apenas
19,8% permanece inalterado. Entre 2002 e 2011, taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores do que na Amazônia (Strassburg et al., 2017). A Caatinga ocupava
originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém atualmente cerca de metade de sua
cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana (Antongiovanni et al., 2018; Marinho et al.,
2016). Os ambientes remanescentes, encontram-se sob intensa pressão da extração de madeira,
pecuária e caça (Marinho et al., 2016).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual Terra Ronca, Parque Nacional Chapada das Mesas, Parque
Estadual do Mirador, Parque Nacional de Sete Cidades, Parque Estadual do Jalapão.

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

Uso: 6. Other chemicals
Recurso: whole plant
Proveniência: natural
Detalhes:
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FABACEAE

Stryphnodendron occhionianum E.M.O.Martins

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Patricia da Rosa; Mary Luz Vanegas León
Data:06-12-2018

Justificativa: Árvore d até 16 m, endêmica do Brasil (Souza e Gibau, 2018). Popularmente conhecida
por  taxirana,  tachi-rana  ou  caicubi,  foi  coletada  em  Floresta  de  Terra  Firme  e  Floresta  Ombrófila
associadas a Amazônia nos estados do Amapá, Pará, Roraima e Rondônia. Apresenta distribuição
muito  ampla,  EOO=993906  km²  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de
Conservação  e  em  áreas  onde  ainda  predominam  na  paisagem  extensões  consideráveis  de
ecossistemas florestais amazônicos em estado prístino de conservação. A espécie aparentemente não
sofre  corte  seletivo  ou  outro  uso  específico  que  afete  sua  perpetuação  na  natureza.  Assim,  foi
considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento,  demandando ações de pesquisa
(números e tendências populacionais) a fim de se evitar sua inclusão em categoria de ameaça mais
restritiva no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Novon 16(1): 136. 2006. Popularmente conhecida por Taxirana ou Tachi-rana,
Caicubi no estado do Amazonas (Scalon, 2007).

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

População:
Não existem dados sobre a população. Considerada rara em coleta no município de Porto Velho - RO
(Simon 1597).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Souza e Gibau, 2018), com ocorrência nos estados: AMAPÁ,
município de Mazagão (Mori 16130); PARÁ, município de Jari (Silva 2567), Paragominas (Oliveira 997),
Almeirim (Oliveira 4040), Ulianópolis (Lobato et al. 2564), Parauapebas (Silva 2524); RORAIMA,
município de Caracaraí (Soler 3); RONDÔNIA, município de Porto Velho (Simon 1597). Segundo a Flora
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do Brasil 2020, a espécie não ocorre no estado de Rondônia.

AOO: 44km²
EOO: 993906.31km²

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
Resume: Árvores de 16-26 m de altura (Scalon, 2007), ocorrendo nos domínios da Amazônia (Souza e
Gibau, 2018), especificamente em Floresta de terra firme (Scalon, 2007).

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

Ameaça: 3 Energy production & mining
Incidência: 2 Species stresses
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
Detalhes: A espécie foi coletada na área da linha de transmissão Jirau-Porto Velho (Simon 1597). É
comum que eventualmente seja realizada limpeza das áreas sob linhas de transmissão.

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: Apesar da pequena receita gerada em relação ao terceiro setor, a produção agropecuária
tem papel importante para a subsistência das populações rurais e abastecimento dos mercados
urbanos da região. A pecuária é desenvolvida em 70 a 75% dos estabelecimentos agropecuários de
Caracaraí e Rorainópolis (ICMBio, 2014).
O município de Paragominas com 1.934.205 ha tem 22,5% de seu território (435793 ha) transformado
em pastagens (Lapig, 2018).
O município de Ulianópolis com 508.843 ha tem 26,8% de seu território (136.444 ha) transformado
em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: Caracaraí, com 127,04 km2, é o segundo município de Roraima com os maiores
incrementos de desmatamento (PRODES/ INPE, 2018).

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: Apesar de situado na Calha Norte do AM no estado do Amapá, o município de Mazagão
perdeu cerca de 4% de sua cobertura florestal original entre 2012 e 2016 e, embora ainda conte com
extensas áreas de floresta, o estabelecimento de malha rodoviária em futuro próximo pode tornar
vulneráveis estes remanescentes (Lapig, 2018)

Ameaça: 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: O município de Paraopebas está assentado na Serra dos Carajás, maior província mineral
do país, historicamente sofre grandes impactos sociais e ambientais da atividade (Pacheco e Palheta
da Silva, 2013; Trindade et al., 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva da EMBRAPA (Mori 16130), na Reserva Genética do Jari (Pires-
O'Brien 2135), Fundação Floresta Tropical (Lobato et al. 2564), Flona de Carajás (Ribeiro 1219).

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

FABACEAE

Stryphnodendron racemiferum (Ducke) W.A.Rodrigues

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Marta Moraes
Data:06-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  25  m,  endêmica  do  Brasil  (Souza  e  Gibau,  2018).  Popularmente
conhecida por ingarana e fava-pitiu, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no
estado  do  Amazonas.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=101492 km²,  constante  presença  em
herbários  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção
integral, além de registros realizados em áreas onde ainda predominam na paisagem extensões
consideráveis  de  ecossistemas  florestais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie
aparentemente  não  sofre  corte  seletivo  ou  outro  uso  específico  que  afete  sua  perpetuação  na
natureza. Assim, foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando
ações de pesquisa (números e tendências populacionais) a fim de se evitar sua inclusão em categoria
de ameaça mais restritiva no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Ciencia e Cultura 21(2): 438. 1969. Popularmente conhecida por ingarana, fava-
pitiu na região norte (Scalon, 2007). A espécie foi categorizada como "Menos preocupante" (LC) por
Scalon (2007).

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Souza e Gibau, 2018), com ocorrência no estado: AMAZONAS,
município de Itacoatiara (Moneteiro 48), Manaus (Rodrigues 8291), Presidente Figueiredo (Zartman
6105), Rio Preto da Eva (Oliveira 74); PARÁ, município de Oriximiná (Faria 1233); RORAIMA, município
de Caracarai (Santos 135).
AOO: 72km²
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EOO: 101492.53km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores em geral com 10-25 m de altura, ocorrendo em floresta de terra firme na Amazônia
(Scalon, 2007).

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

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

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

Ameaça: 3 Energy production & mining
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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 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
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estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

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

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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
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degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Rodrigues 8291).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Swartzia alternifoliolata Mansano

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

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

Justificativa: Árvore de até 15 metros de altura, endêmica do Brasil, que habita a Mata Atlântica na
Floresta  Ombrófila  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).  Ocorre  nos  estados  da  Bahia,
municípios de Itamaraju e Santa Cruz de Cabrália, e no Espírito Santo, municípios de Pinheiros e Ponto
Belo.  Apresenta  EOO=5334  km²,  AOO=24  km²  e  quatro  situações  de  ameaça.  A  retirada  da
vegetação original e a conversão do hábitat da espécie em pasto é a sua principal ameaça nos
municípios do estado do Espírito Santo,  onde Pinheiros tem 35% de seu território ocupado por
pastagem e Ponto Belo 81% (Lapig, 2018). Na Bahia, em Itamaraju, região cacaueira, a chegada da
“vassoura-de-bruxa” peste que causou grande prejuízo às plantações de cacau e aos produtores no
anos 90, fez com que agricultores eliminassem a vegetação de cabruca e implantassem a pecuária e
o plantio de café (Lapig, 2018; Alger e Caldas, 1996 ). Em Santa Cruz de Cabrália a expansão urbana
(Silva, 2002) e o turismo (Carvalho, 2008) são ameaças à espécie. Embora coletada em Unidade de
Conservação, suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO, e qualidade do hábitat
da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Swartzia alternifoliolata é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita em
1999 na revista Brittonia 51(2): 149–151. O material tipo é Souza, 265, foi coletado no Espírito Santo
e encontra-se depositado nos herbários CVRD, UEC, RB, K (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: Swartzia alternifoliolata é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre nos seguintes municípios:
BAHIA: Santa Cruz de Cabrália (Santos, 4324), Itamaraju (Lima, 6887). ESPÍRITO SANTO: Pinheiros
(Mansano 669) e Ponto Belo (Folli, 7281).
AOO: 24km²
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EOO: 5334km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Swartzia alternifoliolata é uma árvore de até 12 metros de altura, terrestre, perene que
ocorre na Mata Atlântica na Floresta Ombrófila Pluvial e na Mata de Tabuleiro (Flora do Brasil 2020,
em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Oct to Jan
fruiting Nov to Jan
fruiting May to May
Resume: Swartzia alternifoliolata é uma planta com inflorescências em racemos ou panículas, as
flores são hermafroditas. A espécie floresce em outubro, novembro, dezembro e janeiro; e produz
frutos em janeiro, maio, Novembro e dezembro

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Reversibilidade:
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.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
Reversibilidade:
Detalhes: Na década de 50 houve a abertura da BR 101 sendo asfaltada em 1973, que interliga as
cidades de Porto Seguro – Santa Cruz Cabrália. Desenvolvimento do turismo se impôs como a
principal atividade econômica da região de Porto Seguro, devido aos seus inúmeros recursos
turísticos (Carvalho, 2008).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Biológica Córrego do Veado (Folli 6516), e Reserva Natural Victório
Orletti (Mansano et al 489).

FABACEAE

Swartzia bahiensis R.S.Cowan

Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore  de  até  12  metros  de  altura,  endêmica  do  Brasil,  que  habita  o  cerrado,  na
Floresta Estacional Decidual, na Floresta Estacional Perenifólia e nos Campos Rupestres (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018). Ocorre no estado do Bahia, nos municípios de Andaraí, Ibicoara,
Itaeté, Itapebi, Lençóis, Mata de São João, Mucugê, Novo Horizonte, Palmeiras, Utinga e Wagner.
Apresenta AOO=124 km² e nove situações de ameaça.  A substituição da vegetação nativa por
pastagem, que ocupa em torno de 50% dos territórios dos municípios baianos de Wagner (43%),
Utinga (46%) e  Itaeté  (62%) (Lapig,  2018),  é  uma ameaça significativa  à  espécie.  Embora coletada
em Unidade de Conservação, a espécie é ameaçada pelas queimadas na Chapada Diamantina (Neves
e Conceição, 2010), onde foi coletada em alguns municípios. Suspeita-se que esteja havendo declínio
contínuo de EOO, AOO e qualidade do hábitat da espécie. Sugere-se políticas públicas para cessar
com a conversão de áreas de Cerrado em pastagens e incentivo à conservação in situ e educação
formal e informal com as populações rurais dos municípios.

Perfil da Espécie

Notas: Swartzia bahiensis R.S.Cowan é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 1985 na revista Brittonia 37(3): 302–303. O material tipo é Harley, 22679, foi coletado na
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Serra dos Lençois na Bahia e encontra-se depositado nos herbários CEPEC (Holótipo), K e US (Isótipos)
(Cowan, 1985).

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: Swartzia bahiensis é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre no estado da Bahia, nos
municípios de Andaraí (Miranda 3947), Ibicoara (Nunes 27), Itaeté (Carneiro-Torres 1099), Itapebi
(Lima 7760), Lençóis (Queiroz 6134), Mata de São João (Hatschbach 63121), Mucugê (Rocha 23),
Novo Horizonte (Guedes 5521), Palmeiras (Kock 656), Utinga (Queiroz 4212), Wagner (Bautista 1084).
AOO: 124km²
EOO: 83525km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Floresta Estacional Perenifólia
Floresta Estacional Decidual
Resume: Swartzia bahiensis é uma árvore de até 12 metros de altura, terrestre, perene que ocorre no
cerrado, na Floresta Estacional Decidual, na floresta estacional perenifólia e no campo rupestre (Flora
do Brasil 2020, em construção, 2018).

Reprodução:
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Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Fev to Apr
flowering Sep to Sep
flowering Nov to Dec
fruiting Dec to Apr
fruiting Jul to Jul
fruiting Sep to Sep
Resume: Swartzia bahiensis é uma planta com inflorescências axilares ou terminais, as flores são
hermafroditas. A espécie floresce em fevereiro, março, abril, setembro, novembro e dezembro; e
produz frutos em janeiro, fevereiro, março, abril , julho, setembro e dezembro.

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Reversibilidade:
Detalhes: O município de Utinga tem 46% de seu território utilizado para pastagem (Lapig, 2018).
O município de Wagner tem 43% de seu território utilizado para pastagem (Lapig, 2018).
O município de Itaeté tem 62% de seu território utilizado para pastagem (Lapig, 2018)

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O Parque Nacional da Chapada Diamantina (BA) sofre de constantes queimadas. Por
exemplo, em 2005 em apenas dois meses de seca, foram queimados cerca 10% de área do Parque
(Neves; Conceição, 2010).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Coletada no Parque Nacional Chapada da Diamantina (Neves 1580).

653



FABACEAE

Swartzia capixabensis Mansano

Risco de extinção: DD

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

Justificativa:  Pequena  árvore  nativa  e  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,
2018). Descrita em 1999 é conhecida apenas pelo material tipo (Pirani 2406) coletado no Espírito
Santo, Guarapari em 1988. Por falta de informação não foi possível realizar a avaliação de risco de
extinção da espécie. Portanto, recomenda-se investimento em buscas direcionadas nesses habitats
potenciais, sendo necessário mais informação sobre a espécie, a fim de se determinar seu real estado
de conservação.
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Perfil da Espécie

Notas: Swartzia capixabensis Mansano é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 1999 na revista Brittonia 51(2): 152–154. O material tipo é Pirani, 2406, foi coletado no
Espírito Santo e encontra-se depositado nos herbários SPF (Holótipo) NY (Isótipo) (Flora do Brasil
2020, em construção, 2018). A espécie é conhecida somente pelo material tipo.

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

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Swartzia capixabensis é uma espécie endêmica do Brasil, a espécie ocorre no Município
Guarapari no Espirito Santo (Pirani et al. 2406)
AOO: 4km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Restinga
Resume: Swartzia capixabensis é uma árvore de até 2 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
na Mata Atlântica na restinga (Flora do Brasil 2020, em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
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Fenologia:
flowering Fev to Fev
Resume: Swartzia capixabensis é uma espécie hermafrodita com flores apétalas, e floresce em
fevereiro (Mansano & Tozzi, 1999).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
mature individuals
occupancy
occurrence
Detalhes: Planícies costeiras arenosas e tipos vegetacionais associados, embora protegidas por
unidades de conservação, são ameaçadas principalmente pela especulação imobiliária e extração de
areia (Assis et al., 2004).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Guarapari possui 296 ha de florestas plantadas (Lapig, 2018). As florestas
plantadas de eucalipto estão distribuídas estrategicamente, em sua maioria, nos estados de Minas
Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul (Baesso et al.,
2010).

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:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Guarapari possui uma área de 15.627 ha de pastagem (Lapig, 2018)

FABACEAE

Swartzia coriaceifolia Torke

Risco de extinção: DD

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

Justificativa: Espécie arbórea com 7 m de altura, descrita em 1999 e conhecida apenas pela coleta
tipo de 1987 (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). É endêmica da vegetação de Campinarama,
no  Domínio  Fitogeográfico  Amazônico  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).  Por  falta  de
informação não foi possível proceder a avaliação de risco de extinção da espécie. Sugere-se a busca
por outras subpopulações em áreas semelhantes.
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Perfil da Espécie

Notas: Swartzia coriaceifolia Torke é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 1999 na revista Systematic Botany 29(2): 361–363, f. 2. 2004. O material tipo é Lima et al. 3252,
foi coletado no Amazonas e encontra-se depositado nos herbários INPA (Holótipo), NY (Isótipo) (Flora
do Brasil 2020, em construção).

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

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Swartzia coriaceifolia é uma espécie endêmica do Brasil. A espécie é conhecida para o
município de São Gabriel da Cachoeira no estado do Amazonas (Lima, 3252).
AOO: 8km²
EOO: 0km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Resume: Swartzia coriaceifolia é uma árvore de até 7 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
na Amazônia, na Campinarana (Flora do Brasil 2020, em construção).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Resume: Inflorescência racemosa ou paniculada, normalmente com menos de 10 flores, (flores
conhecidas pelos botões florais, provavelmente imaturas) (Flora do Brasil 2020, em construção).

FABACEAE

Swartzia dipetala Willd. ex Vogel

Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii,v)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:27-07-2018
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Justificativa: Árvore de até 30 metros de altura, endêmica do Brasil, que habita a Mata Atlântica na
Floresta  Ombrófila  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).  Ocorre  na Bahia,  nos  municípios  de
Alcobaça, Baianópolis, Belmonte, Conde, Ilhéus, Itacaré, Maraú, Una, Vera Cruz e Valença. Apresenta
AOO=92 km² e dez situações de ameaça. A espécie tem madeira pesada e durável, apropriada para a
construção (Lorenzi, 2009). Coletada principalmente na Restinga arbórea do litoral baiano, tem como
principal ameaça o desmatamento e a descaracterização da cabruca e sua retirada para o plantio de
café, ou de pastagens extensivas (Oliveira et al., 2008; Alger e Caldas, 1996). O turismo, muito
apreciado na região, também causa degradação do hábitat (Lessa, 2007). Suspeita-se o declínio
contínuo de EOO, AOO, qualidade do hábitat e indivíduos maduros.

Perfil da Espécie

Notas: Swartzia dipetala Willd. ex Vogel é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 1837 na revista Linnaea 11: 173. O material tipo é Blanchet, 1852, foi coletado no Bahia
e encontra-se depositado no herbário K (Flora do Brasil 2020, em construção, 2018; Reflora, 2018).

População:
Não existem estudos das populações.
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Swartzia dipetala é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre na Bahia nos municípios
Alcobaça (Oliveira 1), Baianópolis (França et al. 1692), Belmonte (Neves 1770), Conde (Bautista
1789), Ilhéus (Mansano 856), Itacaré (Thomas 12092), Maraú (Martinelli 11088), Una (Pinheiro 18),
Vera Cruz (Guedes 2748) e Valença (Santos 2902).

AOO: 92km²
EOO: 181110km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de até 30 metros de altura, terrestre, perene que ocorre na Mata Atlântica na
Floresta Ombrófila Pluvial (Flora do Brasil 2020, em construção, 2018). Coletas tem sido feitas na
Restinga (Jardim 2639, Chautems et al. 9557, Santos 4524, Thomas et al. 9559, Martinelli 11088,
Amorim 1172, Matos, 231), Porém essa informação não consta na Flora do Brasil 2020

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jan to Mar
fruiting Fev to Jul
Resume: Swartzia dipetala é uma planta com inflorescências axilares, racemosas ou panicular-
racemosas, flores são hermafroditas. A espécie floresce de janeiro até março e produz frutos de
fevereiro até julho.

Ameaças:
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Ameaça: 5.2.1 Intentional use (species being assessed is the target)
Incidência: 2 Species stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: A madeira é de textura grossa, de granulação irregular, pesada, dura e durável. É
apropriado para a construção interior geral (Lorenzi, 2009).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Os remanescentes florestais do Sul da Bahia estão fortemente ameaçados, além da grave
crise da cultura do cacau, estes remanescentes também sofrem impactos da atividade de pecuária
extensiva, café, pupunha e exploração madeireira. (Araujo & Rocha, 1998)

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Segundo Oliveira et al. (2008) as cabrucas foram descaracterizadas e os fragmentos
florestais foram perturbados para o cultivo do cacau na região sul da Bahia devido ao desmatamento,
e pelo elevado grau de fragmentação e perturbação da cobertura vegetal.

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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habitat
Detalhes: Valença, por dispor de boa infra-estrutura, configura-se como o portão de entrada e maior
centro urbano da região. Por ser o principal local de acesso à morro de são Paulo, recebe a maior
parte dos dividendos da atividade turística (hospedagem temporária, transporte, insumos) (Lessa,
2007).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Swartzia discocarpa Ducke

Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore de até  15 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018),
que habita a Floresta de Terra Firme na Amazônia. Ocorre no estado de Pará nos municípios de
Trairão e Itaituba, com EOO=9777 km², AOO=20 km² e cinco situações de ameaça. Embora tenha
sido  coletada  em  Unidades  de  Conservação,  tem  em  sua  área  de  ocorrência  a  confluência  das
rodovias Transamazônica (BR-230) e BR-163, vias de acesso à degradação destas reservas.  Em
quatro anos (entre 2012 e 2016) foram desmatados no município de Itaituba 60.472 ha e do seu
território, 295.223 ha são usados para pastagem e 12.000 ha para lavouras (Lapig, 2018). Outra
ameaça à espécie são os projetos de implantação de usinas hidrelétricas na Amazônia, e para o Rio
Tapajós, que atravessa a área de ocorrência da espécie, estão previstas cinco usinas (G1 Pará, 2016).
Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade do hábitat da espécie.
Sugerem-se  desenvolvimento  de  políticas  públicas  de  desenvolvimento  econômico  planejado  e
sustentável para a região amazônica.
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Perfil da Espécie

Notas: Swartzia discocarpa Ducke é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 1935 na revista Arquivos do Instituto de Biologia Vegetal 2: 43. O material tipo é Ducke, 17067,
foi coletado no Pará e encontra-se depositado no herbário RB (Síntipo) (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: Swartzia discocarpa é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre no somente no estado de
Pará nos municípios Itaituba (Ducke, 24237) e Trairão (Prance 25685).
AOO: 20km²
EOO: 9777km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Swartzia discocarpa é uma árvore, terrestre, perene que ocorre na floresta de terra firme da
Amazônia (Flora do Brasil 2020, em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jan to Jan
fruiting Fev to Fev
fruiting Nov to Nov
Resume: Swartzia discocarpa é uma planta com inflorescências do tipo panícula ou racemo, as flores
são hermafroditas. A espécie floresce em janeiro (Ducke 24237) e produz frutos em fevereiro (Ducke
17067) e novembro (Prance 25626)

Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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habitat
Detalhes: O município de Itaituba com 6.204.046 ha tem em seu território dois Parques Nacionais e
duas Florestas Nacionais, porém, é atravessado pelo rio Tapajós, está na confluência das rodovias
transamazônica (BR 230) e BR-163, vias de acesso à degradação destas reservas. Em quatro anos
(entre 2012 e 2016) foram desmatados 60.472 ha. Do seu território, 295.223 ha são usados para
pastagem e 12.000 ha para lavouras (Lapig, 2018)

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Itaituba com 6.204.046 ha tem em seu território dois Parques Nacionais e
duas Florestas Nacionais, porém, é atravessado pelo rio Tapajós, está na confluência das rodovias
transamazônica (BR 230) e BR-163, vias de acesso à degradação destas reservas. Em quatro anos
(entre 2012 e 2016) foram desmatados 60.472 ha. Do seu território, 295.223 ha são usados para
pastagem e 12.000 ha para lavouras (Lapig, 2018)

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O Rio Tapajós é a nova fronteira dos megaprojetos do Governo Federal de usinas
hidrelétricas na Amazônia, com previsão de 40 usinas. Somente para o Tapajós estão previstas cinco.
No projeto pretende-se construir primeiro a de São Luiz, e depois a usina de Jatobá.

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Nacional da Amazônia (Torke 980), Parque Nacional Jamanxim
(Prance 25626), e na margem da Floresta Nacional de Itaituba (Ducke 17067).
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FABACEAE

Swartzia duckei Huber

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marta Moraes
Data:21-08-2018

Justificativa:  Árvore de até  27 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida como paracutaca e urucurana, foi registrada em Floresta de Terra Firme e
Floresta de Igapó na região central da planície amazônica, nos estado do Amazonas e Pará. Apresenta
distribuição  ampla,  com EOO=101325 km²,  e  ao  menos  15  subpopulações,  considerando-se  os
registros de coleta válidos atribuídos ao táxon. Mesmo podendo ser classificada como Em Perigo (EN)
através do critério B2 (AOO=40 km²), a espécie não possui estrita relação com habitat e está sujeita a
ao  menos  10  situações  de  ameaça.  Mesmo  não  contando  com  registros  confirmados  dentro  de
Unidades de Conservação, suas coletas indicam presença em áreas isoladas e pouco inventariadas ao
longo da região central da planície amazônica. Contudo, ameaças crescentes, particularmente nos
limites  sul  (município  de  Humaitá)  e  leste  (município  de  Oriximiná)  de  distribuição,  podem
potencialmente  promover  reduções  populacionais  significativas,  uma  vez  que  a  porção  sul  do
Amazonas  vem  se  consolidando  como  nova  área  de  expansão  da  fronteira  agropecuária,
concentrando a maior parte das novas frentes de desmatamento no estado (Macedo e Teixeira,
2009), e a previsão governamental de expansão da produção energética em Oriximiná através de
hidroelétricas  e  mineração (Comissão  Pró-Índio  de  São  Paulo,  2011)  afetará  particularmente  as
Florestas de Igapó da região. Assim, considera-se a espécie Quase Ameaçada (NT) no momento,
demandando ações urgentes de pesquisa e conservação a fim de se evitar sua inclusão em categoria
de ameaça mais restritiva no futuro caso a tendência de destruição se mantenha a mesma.
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Perfil da Espécie

Notas: Swartzia duckei Huber foi descrita em: Boletim do Museo Goeldi de Historia Natural e
Ethnographia. Belém. 5(2): 393–394. 1909. A espécie é conhecida pelos nomes vernáculos
Gomboeira, Pitaíca (Soares 309); Paracutaca (Ducke 8981) e Urucurana (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: Swartzia duckei foi registrada nos estados: AMAZONAS, município Humaitá (Janssen 522);
PARÁ, município Oriximiná (Ducke 8981). Porém na Flora do Brasil não consta o município de
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Humaitá,

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Aberta Submontana
Floresta Ombrófila Densa Submontana
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Resume: Swartzia duckei é uma espécie arbórea. perene de até 23 metros de altura (Coêlho 230), a
espécie ocorre nas Florestas de Igapó e nas Florestas de Terra-Firme da Amazônia (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jun to Jun
flowering Aug to Aug
flowering Nov to Dec
fruiting May to Jun
Resume: Swartzia duckei é uma espécie com flores hermáfroditas. Foi registrada com flores em junho
(Martinelli 7239), agosto (Janssen 522), novembro (Coêlho 230) e dezembro (Ducke 8981); foi
registrada com frutos em maio (Faria 1733) e junho (Ferreira 1144).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
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Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
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: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
occurrence
occupancy
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: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
occurrence
habitat
occupancy
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)
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: De acordo com dados do Programa de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia
(Prodes – www.obt.inpe.br/prodes), o AM é um dos estados com menores índices de área desmatada
na Amazônia Legal. No entanto, sua porção sul vem se consolidando como nova área de expansão da
fronteira agropecuária e concentrando a maior parte das novas frentes de desmatamento no estado.A
exploração madeireira é muitas vezes apontada como a frente pioneira (Margulis, 2003;Rodrigues,
2004), pois ao criar meios para o escoamento da madeira, também estimula a ação de grileiros, e
conseqüentemente a apropriação da terra para outros usos. A pecuária daria seqüência ao processo
de conversão da área florestal, enquanto o plantio da soja se concentra nas áreas de pastagens,
como forma de reduzir os custos de sua implantação (Macedo e Teixeira, 2009)

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
future
Declínio:
occupancy
occurrence
mature individuals
habitat
Detalhes: A Bacia do Rio Trombetas, localizada no município de Oriminá, 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 iniciandos, 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: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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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)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: needed
A espécie não foi coletada em áreas de proteção ambiental

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

FABACEAE

Swartzia euxylophora Rizzini & A.Mattos

Risco de extinção: ENA2c;B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore  de  até  26  metros  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção, 2018). Espécie da Mata Atlântica, ocorre na Floresta Ombrófila e na Mata de Tabuleiro do
estado  da  Bahia,  tendo  sido  coletada  no  município  de  Prado,  próximo  ao  Parque  Nacional  do
Descobrimento, e no município de Itamaraju. Com EOO=386 km², AOO=12 km² e duas situações de
ameaça, sendo a principal pressão de ameaça na região do Sul da Bahia, o desmatamento de mais de
90% em alguns municípios (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011) e a utilização da terra para pecuária
(Nascimento e Dominguez, 2010). Suspeita-se que esteja havendo uma redução populacional maior
que 50% e um declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade do hábitat da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Swartzia euxylophora Rizzini & A.Mattos é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie
foi descrita em 1968 na revista Anais da Academia Brasileira de Ciências 40: 231. O material tipo é
Mattos, 451, foi coletado na Bahia e encontra-se depositado no herbário RB. Nome vernáculo Arruda
vermelha (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: Swartzia euxylophora é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre só no estado da Bahia, foi
coletada no município de Prado, perto do Parque Nacional do Descobrimento (Mattos 452) e no
município de Itamaraju (da Luz 513).
AOO: 12km²
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EOO: 386km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Swartzia euxylophora é uma árvore de até 26 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
na Mata Atlântica na Floresta Ombrófila Pluvial (Flora do Brasil 2020, em construção, 2018). e na Mata
de Tabuleiro (da Luz 513).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Dec to Dec
fruiting Jun to Jun
Resume: Swartzia euxylophora possui flores hermafroditas. A espécie floresce em dezembro; e
produz frutos em junho.

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Na região de Belmonte e Canavieiras, a supressão da floresta torna-se mais significativas
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no século XX, com a instalação de novas formas de utilização da terra como a expansão da pecuária
(Nascimento e Dominguez, 2010).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Na região de Belmonte e Canavieiras, a supressão da floresta torna-se mais significativas
no século XX, com a instalação de novas formas de utilização da terra como a expansão da pecuária
(Nascimento e Dominguez, 2010).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
Declínio:
locality
habitat
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). Nos municípios baianos de Belmonte
e Uruçuca, respectivamente 87% e 82% da cobertura original de Mata Atlântica encontram-se
desmatados (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).

FABACEAE

Swartzia ingens Barneby

Risco de extinção: VUD2

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:27-07-2018
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Justificativa: Árvore de até 10 metros de altura, endêmica do Brasil, na Floresta de Terra Firme, na
Floresta de Igapó e na Floresta de Várzea da Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Foi  registrada apenas para o estado do Pará,  no município de Oriximiná.  Com EOO= 419 km²,
AOO=16 km² e uma situação de ameaça, no estado do Pará, cujos depósitos de minérios como o
ferro, bauxita, manganês, cobre e níquel são de grande qualidade e valor econômico (Mineração Rio
do Norte, 2018; Enríquez e Drummond, 2007), e sua extração é uma ameaça à área de ocorrência da
espécie. Considerando a restrita área de ocupação, e diante de ameaça plausível, o que poderá levar
a espécie à categoria de maior risco de extinção num futuro próximo. Sugere-se um empenho na
busca e pesquisa sobre a espécie.

Perfil da Espécie

Notas: Swartzia ingens Barneby é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita em
1992 na revista Brittonia 44(2): 234–236. O material tipo é Cid Ferreira, 9664, foi coletado em
Oriximiná (PA) e encontra-se depositado nos herbários INPA (Holótipo), K, MO, NY, RB, US (Isótipos)
(Barneby, 1992; 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 estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Swartzia ingens é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre só no estado do Pará no
município de Oriximiná (Cid Ferreira 9664) (Barneby, 1992).
AOO: 16km²
EOO: 419km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta de Igapó
Floresta de Várzea
Resume: Swartzia ingens é uma árvore de até 10 metros de altura, terrestre, perene que ocorre na
Amazônia na floresta de terra firme, na floresta de Igapó e na floresta de Várzea (Flora do Brasil 2020,
em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Nov to Nov
fruiting Jun to Jun
fruiting Nov to Nov
Resume: Swartzia ingens é uma planta com flores são hermafroditas. A espécie floresce em
novembro; e produz frutos em junho e Novembro.
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Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
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: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: 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)

FABACEAE

Swartzia krukovii R.S.Cowan

Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore  de  até  15  metros  de  altura  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção, 2018),  que ocorre na Floresta de Igapó e na Floresta de Terra Firme no estado do
Amazonas, municípios São Paulo de Olivença, São Gabriel da Cachoeira e Jutaí. Apresenta AOO=12
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km² e três situações de ameaça. Embora tendo sido coletada na Estação Ecológica Jutaí-Solimões, a
região onde a espécie ocorre contém reservas importantíssimas de minério (nióbio, manganês e
fosfato)  que  estão  sendo  visadas  para  exploração,  já  possui  rodovias  dentro  dos  seus  limites
(Perimetral  Norte e a Rodovia São Gabriel-Cucuí),  instalações militares,  seis  reservas indígenas,
incluindo uma missão salesiana e está sofrendo invasões muito sérias por parte de garimpeiros
(Rylands e Pinto, 1998). Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade
do hábitat da espécie.

Perfil da Espécie

Notas: Swartzia krukovii R.S.Cowan é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 1968 na revista Flora Neotropica, Monograph 1: 123–124. O material tipo é Krukovii, 8937, foi
coletado no Amazonas e encontra-se depositado nos herbários US (holótipo), A, BR, F, K, LE, MO, NY,
S, U, (Isótiopos) (Flora do Brasil 2020, em construção, 2018).

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

População:
Não existem estudos das populações.
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Swartzia krukovii é uma espécie endêmica do Brasil, exclusiva do estado do Amazonas nos
municípios São Paulo de Olivença (Krukoff 8937), São Gabriel da Cachoeira (Pires 743) e Jutaí Perto da
estação ecológica Jutaí-Solimões (Cid Ferreira et al. 7301).
AOO: 12km²
EOO: 33036km²

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: Swartzia krukovii é uma árvore de até 15 metros de altura, terrestre, perene que ocorre na
Amazônia na floreta de igapó e na floresta de terra firme (Flora do Brasil 2020, em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Oct to Oct
fruiting May to May
Resume: Swartzia krukovii é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em outubro e
produz frutos em maio.

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

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Coletada na Estação Ecológica Jutaí-Solimões (Cid Ferreira 7301) criado segundo o Decreto nº 88541
de 21 de julho de 1983.
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FABACEAE

Swartzia langsdorffii Raddi

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:18-09-2018

Justificativa: Árvore de até 17 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila Densa associada a Mata Atlântica nos estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo.  Apresenta ampla distribuição no Sudeste em diversas fitofisionomias florestais,
EOO=102092 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  tanto  em florestas  em bom estado  de  regeneração  como em capoeiras.  Além disso,  não
possui uso econômico conhecido. 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
próximo.

682



Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Mem. Moden. xviii. Fis. (1820) 396

População:
Embora não haja estudos populacionais, a espécie é considerada frequente (Mansano com. pess.).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados do RIO DE JANEIRO, municípios de Barra do Piraí (Ribeiro 931), Cachoeiras de Macacu (Pabst
7229), Campos dos Goytacazes (Braga 6005), Casimiro de Abreu (Pessoa 1171), Duque de Caxias
(Braga 5392), Macaé (Giordano 2119), Magé (Quinet 28/64), Mangaratiba (Bovini 1855), Miguel
Pereira (Ribeiro 464), Petrópolis (Sucre 4218), Rio Claro (Pereira 64/139), Rio de Janeiro (Peckolt
15334), Santa Maria Madalena (Santos 445), São Fidélis (Scarponi s.n.), Silva Jardim (Correia 365);
SÃO PAULO, municípios de Bertioga (Lima 605), Brotas (Lieberg 23255), Caraguatatuba (Maguire
44566), Cubatão (Leitão 20778), Espírito Santo do Pinhal (Goulardins 9), Guarujá (Santos 40), Ibiúna
(Lima 846), Iguape (Rossi 596), Ilhabela (Rocha 140), Iporanga (Miashike 119), Itanhaém (Loefgren
1580), Juquitiba ( Polisel 412), Peruíbe (Francisco 68), Praia Grande (Loefgren 4120), Santo André
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(Lemos s.n.), São Luiz do Paraitinga (Leitão 34700), São Miguel Arcanjo (Bortoleto 77), São Paulo
(Baitello s.n.), São Vicente (Santos s.n.), Sete Barras (Breier 468)

AOO: 240km²
EOO: 102092km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
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)
Resume: Árvore de 17 m de altura ou maiores, que habita a Floresta Ombrófila na Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema reprodutor: self-incompatible
Fenologia:
flowering Oct to Apr
fruiting Nov to Aug
Resume: Foi coletada em flor nos meses de: outubro (Correia 365), novembro (Baitello 1789),
dezembro (Pabst 7229), janeiro (Lima 2645), fevereiro (Leitão 20778), março (Braga 3906), abril
(Santos s.n.); e com frutos em novembro (Lima 2985), dezembro (Lira Neto 521), janeiro (Braga
4719), fevereiro (Rossi 1282), abril (Martinelli 19824), maio (Ribeiro 464), junho (Bovini 1855), julho
(Ribeiro 931), agosto (Braga 5392).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
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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
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 nas seguintes Unidades de Conservação: Parque Natural Municipal da Prainha (Ribeiro
Ribeiro 311), Parque Estadual do Cunhambebe - RJ (Martinelli 19824), RPPN Rio das Pedras - RJ (Lira
Neto 521), Parque Estadual do Desengano - RJ (Santos 445), Reserva Biológica de Poço das Antas - RJ
(Lima 1758), Parque Estadual Carlos Botelho - SP (Breier 468), Reserva Ecológica Juréia-Itatins - SP
(Rossi 596), Parque Estadual do Instituto Florestal - SP (Baitello s.n.), Estação Biológica do Alto da
Serra de Paranapiacaba - SP (Lemos s.n.), Parque Estadual da Serra do Mar - SP (Lemos s.n.), Parque
Estadual de Intervales - SP (Miashike 119), Parque Estadual da Cantareira - SP (Arzolla 1151), Parque
Estadual de Jurupará - SP (Lima 846)

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

Swartzia laurifolia Benth.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Vidal de Freitas Mansano; Patricia da Rosa
Data:05-10-2018

Justificativa:  Árvore de até  20 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente por gombeira-escamosa, gombeira-vermelha e gombeira, foi coletada em
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme e Floresta de Várzea associadas a Amazônia, desde a foz
do rio Amazonas e da parte superior da bacia amazônica, tão longe ao norte quanto o território do Rio
Branco, e ao sul do território do Guaporé, nos estados do Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso,
Pará,  Rondônia,  Roraima e  Tocantins.  Apresenta  distribuição  muito  ampla  na  bacia  amazônica,
EOO=2452430  km²,  grande  amplitude  ecológica  e  ocorrência  em  áreas  ainda  dominadas  por
expressivos  fragmentos  florestais,  além  da  presença  confirmada  em  Unidades  de  Conservação.
Também encontra-se bem representada em coleções desde sua descrição formal e mesmo possuindo
valor econômico pela sua madeira, a espécie ocorre em diversas fitofisionomias e os estoque naturais
não dão indícios de declínio em grande parte de sua distribuição. Por essas razões, portanto, S.
laurifolia foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento. Estudos específicos sobre
números e tendências populacionais, e do impacto de pressões diretas geradas pelo corte seletivo
devem  ser  conduzidos  a  fim  de  subsidiar  uma  avaliação  de  risco  de  extinção  robusta  no  futuro  e
evitar  assim sua inclusão em categoria de ameaça mais  restritiva ante as crescentes ameaças
documentadas por toda a Amazônia (Charity et al.  2016; Fernside, 2015; Nogueira et al.,  2007;
Nepstad et al., 2006).
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: J. Bot. (Hooker) 2: 87. 1840. Popularmente conhecida por gombeira-escamosa,
gombeira-vermelha, gombeira (Cardoso et al., 2012; Cruz, 2016). De acordo com o especialista
botânico a espécie não apresenta usos econômicos; ocorre nas Flonas de Jamari e Tapajós; possui
registros recentes realizados entre 2010-18 nos estados do Pará e Amazonas; tem ampla distribuição
e não possui especificidade de habitat, ocorrendo em floresta de terra firme e igapó; não há dados
populacionais e é considerada uma espécie de frequência ocasional (V. Mansano em 04/10/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A sua madeira é considerada pesada e pode ser utilizada na construção civil pesada, na
montagem de treliças, conexões, encaixes e em atividades de impacto (Cardoso et al., 2012). Essa
espécie é também utilizada na alimentação humana e como sombra em pastagens (Cruz, 2016;
Santos e Mitja, 2011).

Reference:
Cruz, E.D., 2016. Germinação de sementes de espécies amazônicas: gombeira-escamosa (Swartzia
laurifolia Benth.), Comunicado Técnico, 277. Embrapa Amazônia Oriental, Belém, 3 p.

Cardoso, C. da C., Moutinho, V.H.P., Melo, L. de O., Sousa, L.K.V. dos S., Souza, M.R., 2012.
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Caracterização físico-mecânica de madeiras amazônicas com aptidão tecnológica para
comercialização. Rev. Ciências Agrárias 55, 176–183.

Santos, A.M. dos, Mitja, D., 2011. Pastagens arborizadas no projeto de assentamento benfica,
município de Itupiranga, Pará, Brasil. Rev. Árvore 35, 919–930.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado:
AMAPÁ, município de Mazagão (Costa 22); AMAZONAS, município de Barcelos (Acevedo-Rodriguez
8242), Benjamin Constant (Monteiro 106), Borba (Riedel 66), Japurá (Mota 2835), Humaitá (Janssen
522), Manacapuru (Souza 4), Manaus (Krukoff 8005), Pauini (Nunes 105), São Gabriel da Cachoeira
(Maguire 60077); MARANHÃO, município de Santa Luzia (Daly 731), Lago do Junco (Daly 454); MATO
GROSSO, município de Alta Floresta (Thomas 4077), Colider (Bonadeu 780), Novo Mundo (Projeto
Flora Cristalino 493), Paranaíta (Macedo s.n.); PARÁ, município de Barcarena (Bastos 2368), Belém
(Egler 175), Belterra (Torke 757), Bragança (Herb. Amaz. Mus. Pará 9787), Breu Branco (Mota 13),
Itaituba (Amaral 1218), Jacundá (Silva 88), Jari (Silva 2417), Maracaná (Bastos 1136), Moju (Torke
420), Óbidos (Riedel 1510), Parauapebas (Sperling 6257), Santarém (Rosário 1286), Santa Maria do
Pará (Maguire 56052), São Francisco do Pará (Bastos 137), Tucuruí (Ilkiu-Borges 1358), Vigía (Fróes
30647), Vitória do Xingu (Prado 3501); RONDÔNIA, município de Porto Velho (Pereira- Silva 16289),
Machadinho d' Oeste (Krukoff 1411); RORAIMA, município de Boa Vista (Rosa 1458), Caracaraí
(Carvalho 789); TOCANTINS, município de Goiatins (Vale 733).
AOO: 220km²
EOO: 2452430.25km²

Ecologia:
Hábito: tree
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Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Floresta de Várzea
Resume: Árvore com cerca de 4 m, as vezes podendo chegar a 20 m de altura (Cowan, 1967; Silva et
al., 2014), ocorrendo nas florestas de igapó, terra firme e várzea na Amazônia (Flora do Brasil 2020
em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Apr
flowering Jul to Dec
fruiting Jan to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor ou fruto durante quase todo o ano.

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

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

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

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

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

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

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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Detalhes: A 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
Segundo V. Mansano em 04/10/2018 a espécie ocorre na Flona Jamari e Flona Tapajós.

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

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

FABACEAE

Swartzia lucida R.S.Cowan

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme, Floresta de Igapó e Floresta de Várzea associadas a Amazônia
nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Apresenta distribuição muito ampla na
bacia amazônica, EOO=238455 km², amplitude de habitats, boa representatividade em herbários e
presença  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.
Aparentemente, a espécie encontra-se livre de ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos
que  afetem  sua  perpetuação.  Adicionalmente,  áreas  de  floresta  em  estado  primitivo  e  com  baixo
volume  de  coletas  botânicas  predominam  na  sua  região  de  ocorrência,  apesar  do  aumento
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consistente nos vetores de stress por todo o sul da Amazônia. Assim, considera-se a espécie como de
Menor  Precoupação  (LC)  no  momento.  Estudos  específicos  sobre  sua  distribuição,  números  e
tendências  populacionais  e  impacto  de  vetores  de  stress  devem ser  conduzidos  a  fim de  subsidiar
uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de
ameaça mais restritiva ante as crescentes ameaças documentadas por toda a Amazônia (Charity et
al. 2016; Fernside, 2016; Fernside, 2015; MME, 2014; Nepstad et al., 2006).

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Flora Neotropica, Monograph 1: 195–197, f. 41a–b. 1967[1968].

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do AMAZONAS, municípios Borba (Rodrigues 1556), Manicoré (Lowrie 48), Novo Aripuanã
(Krukoff 7879); MATO GROSSO, município Colniza (Krukoff 1413); PARÁ, municípios Aveiro (Oliveira
2338), Uruará (Krukoff 1205); RONDÔNIA, municípios Candeias do Jamari (Ferreira 7508), Guajará-
mirim (Carreira 429), Jamari (Teixeira 667), Machadinho d'Oeste (Krukoff 1355), Porto Velho (Pereira-
Silva 15120).
AOO: 132km²
EOO: 238455km²

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 7 m de altura (Ferreira 7394) que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme,
na Floresta de Igapó e na Floresta de Várzea (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jan to Jan
flowering Apr to May
flowering Jul to Jul
flowering Sep to Sep
flowering Dec to Dec
fruiting Fev to Mar
fruiting May to Jul
fruiting Nov to Dec
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Resume: Swartzia lucida é uma espécie hermafrodita. A espécie foi registrada com flores em: janeiro
(Oliveira s.n.), abril (Silveira 327), maio (Santos 1548), julho (Prance 5574), setembro (Lowrie 48) e
dezembro (Pereira-Silva 13949). Foi registrada com frutos em fevereiro (Pereira-Silva 16000), março
(Pereira-Silva 15120), maio (Santos 1548), junho (Ferreira 7508), julho (Prance 5574), novembro
(Krukoff 1355) e dezembro (Equipe Resgate 2954).

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

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

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

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

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

FABACEAE

Swartzia manausensis Torke

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme e Campinarana associadas a Amazônia nos estado do Amazonas
e Roraima. Apresenta distribuição ampla, EOO=205822 km² e aparentemente não sofre pressão
direta pelo corte seletivo e não possui uso conhecido documentado. Foi registrada dentro dos limites
de Unidade de Conservação de proteção integral em áreas ainda em estado primitivo de conservação.
Por essas razões, portanto, S. manausensis foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste
momento. Estudos específicos sobre números populacionais e pressões diretas devem ser conduzidos
a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro e evitar assim sua inclusão
em categoria de ameaça ante as crescentes ameaças documentadas por toda a Amazônia (Charity et
al. 2016; Fernside, 2015; Vera-Diaz et al., 2008; Nogueira et al., 2007; Nepstad et al., 2006).

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Bot. J. Linn. Soc. 153(3): 348-350. 2007

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:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do AMAZONAS, municípios de Itacoatiara (Monteiro 61), Manaus (Cid Ferreira 937), Oriximiná
(Prance 22235), Presidente Figueiredo (Carvalho 2998), Rio Preto da Eva (Oliveira 570), Tefé (Tavares
389); RORAIMA, município de Caracaraí (Santos 669), Rorainópolis (Ferreira 9076)
AOO: 96km²
EOO: 205822km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Campinarana
Resume: Árvore perene com até 20 m de altura (Torke, 2007), que habita a Amazônia na Floresta de
Terra Firme e Campinarana (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Mar to Jul
fruiting May to Fev
Resume: Foi coletada em flor nos meses de: março (Santos 669), junho (Monteiro 61), julho (Tavares
389); com frutos em: maio (Prance 22235), junho (Ackerly s.n.), julho (Ferreira 7580), agosto
(Carvalho 2998), setembro (Dick 228), fevereiro (Rodrigues 10108).

Ameaças:
Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na
região da Amazônia Legal com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão
planejadas para serem construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas
que foram incluídas no Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A
retração econômica do Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos
horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a
construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10
anos (Brasil, MME, 2014).

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

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).

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

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: No município Presidente Figueiredo encontra-se uma importante jazida mineral de
cassiterita localizada na sub-bacia do rio Pitinga. Considerada a maior jazida de cassiterita do mundo
é explorada desde 1981 pela Mineração Taboca, do Grupo Paranapanema, de onde provém a maior
parte da arrecadação de tributos do município. Esta mineração possui uma área de concessão de
122.000 ha, dos quais 5 a 6% são explorados com lavra ou infra-estrutura, em 1995 está área era de
aproximadamente 7.728 ha, não considerando o reservatório da UHE Pitinga (ICMBio, 1997).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: No município de Presidente Figueiredo a pecuária encontra-se em desenvolvimento, com
perspectivas de aumento futuro, particularmente a criação de bovinos. A área ocupada pela
agropecuária situa-se ao longo das estradas BR-174, AM240, onde estão implantadas diversas
fazendas e com uma predominância de pastagens, e ao longo das vicinais, onde se pratica
predominantemente atividades agrícolas (ICMBio, 1997).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Biológica do Uatumã (Melo 795).

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

Swartzia mangabalensis R.S.Cowan

Risco de extinção: DD

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

Justificativa:  Espécie  arbórea  descrita  em  1968,  conhecida  apenas  pelo  material  tipo  coletado  na
localidade de Mangabal, Itaituba, no estado do Pará (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Por
insuficiência de dados não foi possível proceder a avaliação de risco de extinção da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Swartzia mangabalensis R.S.Cowan é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 1968 na revista Flora Neotropica, Monograph 1: 55. O material tipo é Ducke, 16461, foi
coletado no Pará e encontra-se depositado nos herbários US (Holótipo), BM, G, MG, R, RB (Isótipos)
(Flora do Brasil 2020, em construção, 2018). A espécie é conhecida somente pela coleção 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: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Swartzia mangabalensis é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre no estado de Pará no
município Itaituba (Ducke, 16461)
AOO: 4km²
EOO: 0km²

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

Reprodução:
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Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Sep to Sep
Resume: Swartzia mangabalensis possui flores hermafroditas e foi coletada com flores em setembro
(Ducke 16461)

Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Itaituba com 6.204.046 ha tem em seu território dois Parques Nacionais e
duas Florestas Nacionais, porém, é atravessado pelo rio Tapajós, está na confluência das rodovias
transamazônica (BR 230) e BR-163, vias de acesso à degradação destas reservas. Em quatro anos
(entre 2012 e 2016) foram desmatados 60.472 ha. Do seu território, 295.223 ha são usados para
pastagem e 12.000 ha para lavouras (Lapig, 2018)

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O Rio Tapajós é a nova fronteira dos megaprojetos do Governo Federal de usinas
hidrelétricas na Amazônia, com previsão de 40 usinas. Somente para o Tapajós estão previstas cinco.
No projeto pretende-se construir primeiro a de São Luiz, e depois a usina de Jatobá (G1-Pará, 2016)

FABACEAE

Swartzia micrantha R.S.Cowan

Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
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Data:25-09-2018

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta  Ombrófila  Densa associada a  Mata Atlântica  e  em Mata de Cipó,  na transição
com a Caatinga, nos estados da Bahia e Espírito Santo. Apresenta distribuição restrita, AOO=24 km² e
habitat severamente fragmentado. Sabe-se que os estados da Bahia e Espírito Santo resguardam
somente 14% e 12,6% de vegetação nativa, respectivamente (SOS Mata Atlântica e Inpe, 2018). Os
municípios em que S. micrantha ocorre encontram-se em processo de degradação ambiental histórico
e atual a partir do desmatamento para abertura de pastagens, frequentemente com a utilização do
fogo, e atividades agrossilvipecuárias de alto impacto (Lapig, 2018; Oliveira et al., 2014; Nascimento
e  Dominguez,  2010),  que  reduziram  drásticamente  as  formações  florestais  vigentes  no  passado.  A
espécie foi  documentada somente dentro de área protegida privada. Assim, foi  considerada Em
Perigo (EN). Infere-se declínio contínuo em AOO, EOO, qualidade e extensão de habitat. Recomenda-
se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de
Ação) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Proc. Biol. Soc. Washington 86(39): 457. 1973
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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:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados da BAHIA, municípios de Belmonte (Belém 2522), Encruzilhada (Belém 3609), Prado (Thomas
10014), Wenceslau Guimarães (Guedes 9445); ESPÍRITO SANTO, município de Linhares (Neves 1810).
AOO: 24km²
EOO: 53883km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 20 m de altura (Neves 1810), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering May to Jul
fruiting May to Dec
Resume: Foi coletada em flor nos meses de: maio (Belém 3609), julho (Belém 2522); e com frutos em
maio (Belém 3636), outubro (Thomas 10014), dezembro (Guedes 9445).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Na região de Belmonte e Canavieiras, a supressão da floresta torna-se mais significativas
no século XX, com a instalação de novas formas de utilização da terra como a expansão da pecuária
(Nascimento & Dominguez, 2010).

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 baianos de Belmonte e Uruçuca, respectivamente 87% e 82% da cobertura
original de Mata Atlântica encontram-se desmatados (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Prado com 168684 ha, possui 30% de seu território (49621 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018).

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

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Linhares (ES) está entre os municípios brasileiros produtores de cana-de-açúcar, cujos
plantios iniciaram a partir da década de 1980 e substituíram as florestas nativas e áreas de tabuleiros
(Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010; Tavares e Zonta, 2010). Tais
cultivos são associados a prática da queima dos canaviais, com a finalidade de diminuir a quantidade
de palha e facilitar a colheita (Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010;
Tavares e Zonta, 2010). De acordo com a Resolução MAPA nº 241/2010, Linhares é um dos
municípios indicados para o plantio de novas áreas de cana-de-açúcar, destinadas à produção de
etanol e açúcar. A Conab (2018) estima uma área de cana-de-açúcar de 47,6 e 45,3 mil ha,
respectivamente para as safras 2017/2018 e 2018/2019 no Espírito Santo.

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Natural da CVRD (Lopes 287)

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

FABACEAE
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Swartzia multijuga Vogel

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore  de  até  3  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente  conhecida  como  culhão-de-bode,  foi  coletada  em  Cerrado  (lato  sensu),  Floresta
Estacional  Semidecidual  e Floresta Ombrófila associadas a Mata Atlântica e ao Cerrado nos estados
do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Apresenta distribuição
muito  ampla,  E00=574594  km²,  presença  confirmada  em  Unidades  de  Conservação  de  proteção
integral e constante frequência em herbários. Além disso, não se conhecem usos efetivos que afetem
sua perpetuação na natureza. Deste modo, S. multijuga foi considerada de Menor Preocupação (LC)
neste momento. Recomenda-se ações de pesquisa (números e tendências populacionais) a fim de se
evitar sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Linnaea 11: 175. 1837.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: ESPÍRITO SANTO, município de Conceição da Barra (Belém 1453), Pinheiros (Folli 6515);
GOIÁS, município de Iaciara (Dombrós 13.213-90); MINAS GERAIS, município de Araçuaí (Neves 1454),
Belo Horizonte (Lombardi & Morais 2789), Betim (Fróes 33252), Carandaí (Glaziou 12607), Cristália
(MGC 328), Grão Mogol (Souza 25729), Itabira (Luz 134), Itambé do Mato Dentro (Stehmann 1132),
Jaboticatubas (Duarte 8074), João Monlevade (Neves 1559), Lagoa Santa (Gardner 4519), Macarani
(Oliveira 1654), Marliéria (Silva 1605), Mateus Leme (Saddi 594), Matozinhos Ceccatini 2803),
Paraopeba (Heringer 3546), Pedro Leopoldo (Costa s.n.), Rio Preto (Heringer 7027), Santa Luzia (Saddi
1000), Santana de Pirapama (Milliken 4174), Santana do Riacho (Sinischachi 303), São Pedro dos
Ferros (Quinet 24/56), Turmalina (Lima 1027), Virgem da Lapa (Martinelli 11192); RIO DE JANEIRO,
município de São Fidélis (Samor 14090); SÃO PAULO, mnicípio de Lavrinha (Mansano 558);
TOCANTINS, município de Araguaína (Irwin & Maxwell 21181).
Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre nos estados de São Paulo e Tocantins.
AOO: 148km²
EOO: 574594km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
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Rebroto: no
Habitat: 1 Forest
2 Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores ca. 3 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica e Cerrado (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
mature individuals
Detalhes: O município de Conceição da Barra com 118489 ha, tem 50% de seu território (60333 ha)
desmatados e utilizados para silvicultura (38794 ha), plantio de cana-de-açúcar (11043 ha) e
pastagem (10496 ha) (Lapig, 2018).
O município de Pinheiros (ES) tem 9871 ha de seu território plantado de cana-de-açúcar, 1000 ha de
milho e 3077 ha de silvicultura (Lapig, 2018).
Em estudo de degradação ambiental causada pela agricultura em Minas Gerais, o município de
Conceição do Mato Dentro obteve índice máximo de degradação ambiental (Fernandes et al., 2005).
Em estudo de degradação ambiental causada pela agricultura em Minas Gerais, o município de Grão
Mongol obteve um índice de degradação ambiental de 91% (Fernandes et al., 2005).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A Região metropolitana de Belo Horizonte possui uma intensa expansão urbana e,
consequentemente, uma conversão acelerada dos ecossistemas naturais. A urbanização é
incentivada por investimentos governamentais e privados que ampliam a infraestrutura e aquecem a
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econômica dos municípios do entorno (Martins, et al. 2014).

Ameaça: 2.2.2 Agro-industry plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Conceição da Barra com 118489 ha, tem 50% de seu território (60333 ha)
desmatados e utilizados para silvicultura (38794 ha), plantio de cana-de-açúcar (11043 ha) e
pastagem (10496 ha) (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
mature individuals
Detalhes: O município de Conceição da Barra com 118489 ha, tem 50% de seu território (60333 ha)
desmatados e utilizados para silvicultura (38794 ha), plantio de cana-de-açúcar (11043 ha) e
pastagem (10496 ha) (Lapig, 2018).
O município de Itambé do Mato Dentro, de 38.034 ha, apresenta cerca de 28% (10.390 ha) de seu
território convertido em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Nas últimas quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de hectares de
cangas, pelo menos 40% da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46
minas de extração de minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012)
A perda e a alteração de habitat há muito são reconhecidas como principais ameaças à
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biodiversidade mundial. Nos afloramentos de rochas brasileiras, esse processo ocorre basicamente
em associação com atividades de mineração. A região é uma das principais produtoras de minerais
metálicos do mundo, especialmente o minério de ferro superficial. A intensa atividade de mineração
acarreta uma completa alteração da paisagem, com enormes impactos na biodiversidade local e
regional. Devido à sua área muito restrita, dificuldade de acesso e por estarem associadas a
depósitos de minério de ferro de alta qualidade, as comunidades de plantas sobre a canga estão
entre as mais ameaçadas e menos estudadas nos ecossistemas amplamente pesquisados do sudeste
do Brasil (Jacobi e Carmo, 2008).
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, localizada na Serra
do Espinhaço, no estado de Minas Gerais (Escobar, 2015). Sessenta e dois milhões de m3 de lodo
sobrecarregaram as casas e o patrimônio histórico, cultural e natural da aldeia, deixando 19 mortos,
3 desaparecidos e mais de 600 desabrigados (Neves et al., 2016).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada: Reserva Biológica Córrego do Veado (PI); Parque Estadual Rio Doce (PI),
Reserva Particular do Patrimônio Natural Acelor Mittal - MG; Reserva Natural Victório Orletti - SP.

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Swartzia oriximinaensis R.S.Cowan

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:25-09-2018

Justificativa:  Árvore de até  12 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida  popularmente  como coração-de-negro,  foi  registrada  em Floresta  de  Terra  Firme na
Amazônia, estado do Pará, município de Oriximiná. É conhecida por somente três coletas, e apesar da
pressão exercida por atividades de mineração (Enríquez e Drummond, 2007), crescimento urbano e
agropecuário (Charity et al. 2016) e estabelecimento de hidroelétricas (Fernside, 2016; Comissão Pró-
Índio de São Paulo, 2011), pouco se avançou em relação ao conhecimento de. S. oriximinaensis. A
espécie foi documentada em área ainda recoberta em sua grande parte por expressivos e bem
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conservados  ecossistemas  florestais,  ainda  relativamente  pouco  estudados  do  ponto  de  vista
botânico.  Diante  da  carência  de  informações,  a  espécie  foi  considerada  como  Dados  Insuficientes
(DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma
avaliação  de  risco  de  extinção  robusta.  Assim,  demanda-se  ações  de  pesquisa  (taxonomia,
distribuição, números e tendências populacionais) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu
risco de extinção à luz de novas e precisas informações.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Brittonia 37: 304. 1985

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
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estado do PARÁ, município de Oriximiná (Faria 1102).
AOO: 12km²
EOO: 292km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 7 a 12 m de altura, que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: Foi coletada em flor nos meses de março (Farias 1102) e julho (Ferreira 1276); e com frutos
no mês de julho (Ferreira 1484).

Ameaças:
Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: 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
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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 iniciandos, 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: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O 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).

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil como barragens que 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
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horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a
construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10
anos (Brasil, MME, 2014).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: The state of Pará is currently one of the most ‘geodiverse’ in Brazil and in the world. The
worldclass quality and size of its deposits — iron, bauxite, manganese, copper and nickel — support
this statement. Metal mining is one of the strongest and most promising sectors of the economy of
Pará, and is capable of fostering regional economic growth (Enríquez e Drummond, 2007)

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

Swartzia prolata R.S.Cowan

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:25-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Conhecida  popularmente  como fava-ingá,  foi  coletada  em Floresta  de  Terra  Firme associada  a
Amazônia no estado do Pará, municípios de Belterra e Santarém. Apresenta distribuição restrita ao
Rio Tapajós, EOO=1313 km², AOO=24 km² e três situações de ameaça. Apesar de registros realizados
dentro de duas Unidades de Conservação, ambas são de uso sustentável e preveem exploração de
recursos naturais dentro de seus limites. O estado do Pará comprende atualmente área focal da Arco
do Desmatamento (Lapig, 2018), além de representar polos exploratórios para mineração (Enríquez e
Drummond, 2007) e estabelecimento de barragens (Fernside, 2016), particularmente nos seus rios de
grande porte, como é o caso do Tapajós. O município de Belterra, apesar de possuir parte da Reserva
Extrativista Tapajós-Arapuins inserida dentro de seu território, perdeu cerca de 22% de seu território
outrora  florestado  para  o  desmatamento,  além dos  cerca  de  30% convertidos  em lavouras  de  soja
(Lapig, 2018). Assim, a espécie foi considerada Em Perigo (EN) de extinção, pela sua distribuição
restrita, três situações de ameaça e declínio contínuo em EOO, AOO e extensão e qualidade de
habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências  populacionais)  e
conservação  (Plano  de  Manejo  e  avaliação  do  estado  das  populações  dentro  das  UCs  de  uso
sustentável) urgentes a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 1.110. 1968

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, nos municípios de Belterra (Torke 1353) e Santarém (Fróes 30928).
AOO: 24km²
EOO: 1313km²
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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
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore com 8 m de altura (Cordeiro 1380), que habita a Amazônia, na Floresta de Terra
Firme e no Cerrado (lato sensu) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
fruiting Aug to Fev
Resume: Foi coletada com frutos nos meses de agosto (Fróes 30928), setembro (Marinho 1259) e
fevereiro (Cordeiro 1380).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Belterra, apesar de possuir parte da Reserva Extrativista Tapajós-Arapuins
inserida dentro de seu território, perdeu cerca de 22% de seu território outrora florestado para o
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desmatamento; o município possui ainda cerca de 30% de seu território recoberto por lavouras de
soja (Lapig, 2018)

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil como barragens que 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: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: The state of Pará is currently one of the most ‘geodiverse’ in Brazil and in the world. The
worldclass quality and size of its deposits — iron, bauxite, manganese, copper and nickel — support
this statement. Metal mining is one of the strongest and most promising sectors of the economy of
Pará, and is capable of fostering regional economic growth (Enríquez e Drummond, 2007)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Swartzia revoluta R. B. Pinto, Torke & Mansano

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:25-09-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  e  Restinga  arbustiva  associadas  a  Mata  Atlântica  no  litoral
norte do estado da Bahia. Apresenta distribuição restrita, EOO=508 km², AOO=28 km² e habitats
severamente fragmentados. Foi registrada somente dentro de uma Unidade de Conservação de uso
sustentável de gestão privada. Sabe-se que o estado da Bahia resguarda somente 14% da vegetação
atlântica original (SOS Mata Atlântica e Inpe, 2018), severamente fragmentada atualmente a partir da
incidencia  de  eventos  de  stress  ocasionados  pelo  desmatamento  acelerado  para  abertura  de
pastagens e estabelecimento de práticas agrosilvopastoris (Lapig, 2018). Apesar de constituir densas
subpopulações em ambientes xéricos, grande parte do litoral norte de Salvador onde a espécie ocorre
encontra-se atualmente impactado pela expansão urbana e do turismo, além do estabelecimento
cada vez mais massivo de complexos turísticos de larga escala (Lapig, 2018; Pinto et al., 2012).
Assim,  S.  revoluta  foi  considerada  Em Perigo  (EN).  Infere-se  declínio  contínuo  em EOO,  AOO,
qualidade  e  extensão  de  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e
tendências  populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  a  fim  de  se  garantir  sua  perpetuação  na
natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Brittonia 64(2): 128. 2012

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

População:
Em seu hábitat xerofítico S. revoluta é uma das espécies dominantes, em alguns locais formando
densas populações (Pinto et al., 2012).

Reference:
Pinto, R.B., Torke, B.M., Mansano, V.F., 2012. Updates to the taxonomy of Swartzia (Leguminosae) in
extra-Amazonian Brazil, with descriptions of five new species and a regional key to the genus.
Brittonia 64(2): 119-138

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência no
estado da BAHIA, municípios de Entre Rios (Matos 329), e Mata de São João (Miranda 5415).

726



AOO: 28km²
EOO: 508km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Restinga
Resume: Árvore com até 4 m, que habita a Mata Atlântica em Restinga Arbustiva, sobre dunas
arenosas (Pinto et al., 2012).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Mar
fruiting Jun to Jan
Resume: Foi coletada com flores nos meses de janeiro (Miranda 5415), fevereiro (Queiroz 1454),
março (Guedes 8093); e com frutos nos meses de junho (Guedes 7029), julho (Pinto 199), outubro
(Loureiro 696) e janeiro (Miranda 5417),

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: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Reversibilidade:
Detalhes: A principal ameaça à espécie é a rápida destruição de seu hábitat (Pinto et al., 2012). O
município de Mata de São João com 62733 ha tem 20% de seu território (13956 ha) utilizados como
pastagem, mais 7% de florestas plantadas (4521 ha) (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). Existe ainda um grande complexo turístico/hoteleiro (Porto de
Sauípe) na área de ocorrência da espécie (Lapig, 2018)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Coletada na RPPN - Dunas de Santo Antônio (Menezes 385).

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

FABACEAE

Swartzia riedelii R.S.Cowan

Risco de extinção: VUB1ab(i,iii)

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

Justificativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila e Restinga arbórea associadas a Mata Atlântica no estado da Bahia.
Apresenta distribuição restrita, EOO=9751 km² e menos de seis situações de ameaça. 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
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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. riedelii na
natureza.  Apesar de ser considerda uma espécie abundante na maior parte dos seus locais de
ocorrência  (V.  Mansano  com.  pess.,  2018)  e  possuir  registros  efetuados  dentro  dos  limites  de
Unidades de Conservação de proteção integral, a espécie possui distribuição restrita a região sul da
Bahia e em habitats florestais severamente fragmentados e impactados por ações antrópicas. Assim,
foi considerada Vulnerável (VU). Infere- se declínio contínuo em EOO e extensão e qualidade de
habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, busca por novas localidades, censo, números
e  tendências  populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  a
perpetuação  desta  espécie  no  futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 1: 161. 1968

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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População:
É uma espécie abundante (Vidal Mansano com. pess.)

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, municípios de Canavieiras (Amorim 2113), Eunápolis (Ribeiro 425), Ilhéus (Thomas
10194), Itacaré (Ramos 369), Presidente Tancredo Neves (Goldenberg 2284), Una (Torke 154)
AOO: 104km²
EOO: 9751km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvore com até 12 m de altura (Goldemberg 2284), que habita a Mata Atântica, na Floresta
Ombrófila e na Restinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Fev
fruiting Jan to Oct
Resume: Foi coletada com flores em janeiro (Miranda 4075), fevereiro (Silva 1725); com frutos em
janeiro (Nunes 734), fevereiro (Pirani 4980), março (Amorim 1626), abril (Goldenberg 2284), junho
(Daneu 343), julho (Perdiz 867), agosto (Carvalho 6074), setembro (Ramos 369), outubro (Ribeiro
425)

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Canavieiras com 133255 ha possui 37% de seu território (49478 ha)
convertidos em pastagens (Lapig, 2018). O município de Eunápolis com 142595 ha tem 35% de seu
território (50615 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: O município de Eunápolis com 142595 ha tem 15% de seu território ocupados com
reflorestamento (17955 ha) e plantio de cana-de-açúcar (3680 ha) (Lapig, 2018)

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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. 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,
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2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DE UNA; RESERVA BIOLÓGICA DE UNA; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE

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

FABACEAE

Swartzia rondoniensis Torke & Mansano

Risco de extinção: DD

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

Justificativa: Árvore de até 13 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Savana  Amazônica,  na  transição  floresta-savana  nos  estado  do  Pará  e  Rondônia.  É
conhecida por  somente quatro  registros  de coleta,  sem novos  registros  confirmados desde 1986.  A
maioria das coletas foram feitas no Rio Madeira, em áreas atualmente severamente fragmentadas
pelo crescente desmatamento, enquanto apenas uma coleta foi feita no estado do Pará, próximo à
fronteira  com  Tocantins  e  Maranhão,  em  1976,  também  em  área  possivelmente  afetada  por
atividades agropecuárias extensivas (Lapig, 2018). Apesar do aumento considerável das pressões
antrópicas em toda a região sul da bacia Amazônica, particularmente na região compreendida pelo
Arco do Desmatamento (Lapig, 2018; PRODES e INPE, 2018; Moutinho et al., 2016), 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 à luz de novas e precisas informações.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Kew Bull. 68(2): 275. 2013

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) foi coletada em duas
áreas bastante separadas na região de transição entre a floresta-savana no Sul da Amazônia. A
maioria das coletas foram feitas no Rio Madeira, estado de Rondônia, enquanto apenas uma coleta foi
feita no estado do Pará, próximo à fronteira com Tocantins e Maranhão, no ano de 1976 (Torke e
Mansano, 2013). PARÁ, município de Marabá (Ribeiro e Pinheiro 1300); RONDÔNIA, municípios de
Alvorada d'Oeste (Lobato 352), Campo Novo de Rondônia (Zarucchi 2710), Machadinho d'Oeste
(Krukoff 1442).
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AOO: 16km²
EOO: 167075km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2 Savanna
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Savana Amazônica
Resume: Árvore até 13 m de altura, que habita a Amazônia na região de transição entre a floresta e a
savana (Torke e Mansano, 2013).

Reprodução:
Resume: Foi coletada em flor nos meses de setembro (Lobato 352), novembro (Krukoff 1442) e
fevereiro (Ribeiro e Pinheiro 1300); com frutos em outubro (Zarucchi 2710).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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
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destruição de habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu
cultivo. A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão da
fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do
crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004,
incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo
pelo menos 50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de
dois terços do desmatamento anual, esteve fora do mercado internacional devido a presença de febre
aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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
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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: 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 possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na
região da Amazônia Legal com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão
planejadas para serem construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas
que foram incluídas no Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A
retração econômica do Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos
horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a
construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10
anos (Brasil, MME, 2014).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Swartzia rugosa Torke & Mansano

Risco de extinção: VUB1ab(i,iii,v)

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

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,  municípios  de
Altamira,  Senador  José  Porfírio  e  Tucuruí.  Apresenta  distribuição  restrita,  EOO=11048  km²  e
ocorrência  em  fitofisionomia  florestal  severamente  fragmentada.  Ameaças  contínuas  ao  longo  da
ocorrência documentada de S. rugosa incluem desmatamento, pecuária bovina em rápida expansão,
agricultura, mineração, desenvolvimento hidrelétrico, assentamentos e urbanização acelerada (Torke
e Mansano, 2013; Comissão Pró-Índio de São Paulo, 2011; Rocha e Gomes, 2002). Os municípios em
que foi documentada situam-se na região d expansão do Arco do Desmatamento, de onde estima-se
que mais de 100 milhões de árvores foram retiradas somente na bacia do rio Xingu (Lapig, 2018;
Harari,  2018).  Além  disso,  a  escassez  de  registros  disponíveis  sugere  padrão  de  ocorrência
naturalmente  raro  em  S.  rugosa,  também  ecologicamente  mais  exigente  do  que  congêneres
simpátricas (Torke e Mansano, 2013). Assim, foi considerada Vulnerável (VU) em relação ao seu risco
de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, qualidade e extensão de habitat,  severamente
fragmentado, e possivelmente, no número de indivíduos maduros. Ações de pesquisa (distribuição,
números e tendências populacionais, busca por novas localidades) e conservação (Plano de Ação) são
urgentes a fim de se garantir sua perpetuação no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Especie descrita em: Kew Bull. 68(2): 281. 2013

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do PARÁ, municípios de Altamira (Souza 581), Senador José Porfírio (Souza 1243), Tucuruí
(Daily 1150). A escassez de registros de S. rugosa sugere que a espécie é rara (Torke e Mansano,
2013).
AOO: 12km²
EOO: 11048km²
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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, que habita a Amazônia na Floresta de Terra Firme (Torke e Mansano,
2013).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Mar to Mar
fruiting Nov to Nov
Resume: Foi coletada com flores em março (Souza 1243) e com frutos em novembro (Daily 1150).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: As ameaças correntes na extensão de ocorrência documentada incluem a rápida expansão
da pecuária e da agricultura, a mineração, o desenvolvimento das hidrelétricas, assentamentos e
urbanização (Torke e Mansano, 2013).
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Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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 iniciandos, 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: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: O município de Tucuruí (PA) abriga a Usina Hidroelétrica de Tucuruí, que inundou grande
extensão territorial e vastas áreas de florestas, além de promover indiretamente o desenrolar de
diversos conflitos sócio-ambientais; cerca de 2.430 km², foram parcialmente inundados territórios dos
municípios de Tucuruí, Jacundá, Nova Ipixuna e Breu Branco. Na área territorial desses municípios
submergiram cerca de 13 povoados ribeirinhos e a cidade de Jacundá, induzindo ao deslocamento
compulsório de cerca de 30 mil habitantes das margens do rio Tocantins (Rocha e Gomes, 2002).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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Detalhes: O município de Tucuruí encontra-se lado a lado a região de expansão do Arco do
Desmatamento; apesar de possuir cerca de 50.000 km2 de Unidades de Conservação de diferentes
graus de proteção, apresenta grandes taxas de desmatamento, com remanescentes de vegetação
nativa estimado em menos da metade do tamanho original (LAPIG, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O equivalente a 100 milhões de árvores foram desmatadas na Bacia do Xingu em apenas
seis meses. A pressão por novas áreas para a expansão agropecuária, grilagem de terras, retirada
ilegal de madeira e a expansão do garimpo provocaram a derrubada de 70 mil hectares de floresta no
Pará e Mato Grosso. O ritmo do desmatamento não mostra sinais de diminuição: em junho, 24.541
hectares foram destruídos (Harari, 2018)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Swartzia thomasii R. B. Pinto, Torke & Mansano

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Vidal de Freitas Mansano; Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:26-09-2018

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  (Pinto  e
Mansano,  2012).  Apresenta  distribuição  restrita,  EOO=570  km²,  AOO=36 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
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a  presença  de  florestas  maduras  e  menor  interferência  antrópica,  a  espécie  possui  distribuição
exclusiva ao estado da Bahia, atualmente co menos de 15% de Mata Atlântica original remanescente
(SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Além disso, os municípios em que foi registrada perderem entre %
e  % de  cobertura  florestal  original  em função  do  desmatamento  histórico  e  atual  para  abertura  de
pastagens, monoculturas (incluindo plantações de cacau e cabrucas), expansão do turismo e urbana
(SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; ICMbio, 2018; SAVE Brasil et al., 2009). Assim, S. thomasii foi
considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO, qualidade e
extensão de habitat e possivelmente, no número de indivíduos maduros. 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.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Brittonia 64(2): 132. 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:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados da BAHIA, municípios de Camamu (Santos 1719), Itacaré (Harley 18364), Una (Santos 2314),
Uruçuca (Thomas 7593).
AOO: 36km²
EOO: 570km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com cerca de 15 m de altura (Pinto et al), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Dec
fruiting Jul to Dec
Resume: Foi coletada com flores em: janeiro (Harley 18364), maio (Thomas 9182), julho (Santos
1719), novembro (Amorim 2652), dezembro (Amorim 2652); em fruto em julho (Thomas 7022),
setembro (Thomas 9754a), novembro (Mansano 66), dezembro (Mori 13060)

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A área do Parque Nacional da Serra das Lontras e os municípios que a circundam vivem sob
intensa pressão antrópica, principalmente por desmatamentos, e é uma das mais chuvosas e úmidas
da região cacaueira, onde os plantios de cacau em seu sopé foram muito afetados pela vassoura-de-
bruxa (uma praga que ataca os cacaueiros) e a maioria encontra-se em estado de abandono há mais
de 20 anos.
Há ainda notícias do corte ilegal de madeira. Entre o período de 1986 e 2001, houve uma perda de
florestas maduras ao mesmo tempo em que houve fragmentação, ou seja, os blocos de florestas
ficaram menores e mais isolados, conforme verificou-se com o aumento do número de fragmentos
abaixo de 100 hectares. Em um período de 15 anos, houve uma perda de 20.632 hectares de
florestas da região, a uma taxa de 0,8% ao ano (SAVE Brasil et al., 2009).

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

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Florestal (APA) Serra Grande (Thomas 7593), Parque Estadual da Serra do
Conduru (Daneu 5)

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

FABACEAE

Swartzia tomentifera (Ducke) Ducke

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 28 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).Foi
coletada em Floresta de Várzea e Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia no estado do
Amazonas.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=43510  km²  e  ocorrência  dentro  dos  limites  de
Unidades de Conservação de proteção integral. Além disso, foi considerada em espécie frequente e
abundante por Carneiro et al. (2005). Adicionalmente, extensas áreas de floresta em estado primitivo
e com baixo volume de coletas botânicas em vastas regiões adjacentes indicam possivelmente uma
maior amplitude geográfica do que a atualmente conhecida, uma vez que existe habitat disponível.
Assim,  considera-se  a  espécie  como  de  Menor  Precoupação  (LC)  no  momento.  Estudos  específicos
sobre sua distribuição, números e tendências populacionais devem ser conduzidos a fim de subsidiar
uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de
ameaça mais restritiva ante as crescentes ameaças documentadas por toda a Amazônia (Charity et
al. 2016; Fernside, 2016; Fernside, 2015; Nogueira et al., 2007; Nepstad et al., 2006).
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Tropical Woods 90: 16. 1947.

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

População:
Estudos de composição florística e análise estrutural foram realizados na Estação Experimental de
Silvicultura Tropical do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Núcleo ZF-2 (Manaus). Foram
analisadas 3,48 hectares e foram contabilizados 15 indivíduos de Swartzia tomentifera (Carneiro, et
al. 2005).

Reference:
Carneiro, V., Higuchi, N., Santos, J.D., Pinto, A., Teixeira, L., 2005. Composição Florística e Análise
Estrutural da Floresta de terra firme na região de Manaus, Estado do Amazonas, Brasil. In Actas das
Comunicaçoes-Inventário, Modelaçaoe Gestao. Viso, Portugal: V Congresso Florestal Nacional A
Floresta e as Gentes. http://www.esac.pt/cernas/cfn5/docs/T2-40. pdf. (acesso em: 30 de outubro
2018).
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado do AMAZONAS, municípios Baruri (Prance 20718), Borba (Lleras 19624), Careiro (Silva 485),
Humaitá (Krukoff 6882), Manaus (Ducke 20360), Manicore (Monteiro 943), Novo Airão (Miller 565).
AOO: 72km²
EOO: 43510km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta de Várzea
Resume: Árvore de 28 m de altura (Ribeiro 1858) que habita a Amazônia, na Floresta de Várzea e na
Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Nov to Dec
fruiting Mar to Mar
fruiting Nov to Nov
Resume: Swartzia tomentifera é uma espécie hermafrodita. A espécie foi registrada com flores em:
novembro (Prance 3071), dezembro (Ducke 20360). Foi registrada com frutos em março (Prance
20718), novembro (Lleras 19624),

Ameaças:
Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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:
habitat
mature individuals
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta
anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então
estimulado não apenas por estradas que aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas
também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de
posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas
por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas
principais estimulam a construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes
da rota principal da rodovia. Um exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319
(Manaus-Porto Velho). Estradas laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do
estado do Amazonas, que incluia vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).

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
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: 1.1 Site/area protection
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Situação: on going
A espécie foi coletada nas seguintes unidades de conservação: Reserva Florestal Adolfo Ducke
(Ribeiro 1858) e Reserva Biológica da Campina (Nitta 17593).

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

FABACEAE

Swartzia ulei Harms

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  25 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como Girimum, Muirajibóia-amarela e Muirajibóia-jerimum, foi coletada em
Campinarana e Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia nos estados do Amazonas e Pará.
Apresenta distribuição ampla, EOO=185607 km², alta representatividade em herbários e presença
confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.  Adicionalmente,
áreas de floresta em estado primitivo e com baixo volume de coletas botânicas predominam na sua
região de ocorrência,  apesar  do aumento consistente  nos  vetores  de stress  por  todo o  sul  da
Amazônia.  Apesar  da  pressão  direta  por  corte  seletivo,  já  que  é  classificada  como  madeira
Mistas/Brancas (Categoria 4) para o estado do Pará e tem aplicações na carpintaria (IDEFLOR, 2010),
considera-se  a  espécie  como  de  Menor  Preocupação  (LC)  no  momento,  pela  sua  amplititude
geográfica  e  abundancia  de  registros.  Estudos  específicos  sobre  sua  distribuição,  números  e
tendências  populacionais  e  impacto  de  vetores  de  stress  devem ser  conduzidos  a  fim de  subsidiar
uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de
ameaça mais restritiva ante as crescentes ameaças documentadas por toda a Amazônia (Charity et
al. 2016; Fernside, 2016; Fernside, 2015; MME, 2014; Nepstad et al., 2006).
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 48:
169. 1907. Nomes populares: Girimum (Loureiro & Rodrigues, 1975), Muirajibóia-amarela e
Muirajibóia-jerimum (EMBRAPA, 2000)

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

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
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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 AMAZONAS, municípios Manaus (Pinto 228), Novo Airão (Magalhães 352), Presidente
Figueiredo (Ferreira 6687), Rio Preto da Eva (Ferreira 7056), São Gabriel da Cachoeira (Fróes 28396);
PARÁ, município Oriximiná (Ferreira 7678).
AOO: 128km²
EOO: 185607km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 25 m de altura (Ferreira 6687) que habita a Amazônia, na Campinarana e na
Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jan to Mar
flowering May to May
flowering Jul to Jul
flowering Dec to Dec
fruiting Mar to Mar
fruiting May to May
fruiting Jul to Jul
fruiting Sep to Sep
Resume: Swartzia ulei é uma espécie hermafrodita. A espécie foi registrada com flores em: janeiro
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(Ducke 373), fevereiro (Hopkins 1560), março (Ferreira 6687), maio (Mesquita 1), julho (Ferreira
7678)e dezembro (Ducke 20354). Foi registrada com frutos em: março (Ferreira 7056), maio
(Assunção 500), julho (Sakagawa 415) e setembro (Carvalho-Sobrinho 971).

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

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

753



(Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças econômicas que
impulsionam a
expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e Bermann, 2012; Vera-Diaz et al.,
2008). Um
conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de
globalização,
combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de
transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas
nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008).

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

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

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

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

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Dexter 7027) e na Rebio Uatumã
(Carvalho-Sobrinho 971).

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

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

Tachigali catingae Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:22-11-2018

Justificativa: Árvore endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada em
Campinarana associada a Amazônia no estado do Amazonas, município de São Gabriel da Cachoeira.
É conhecida por somente três coletas, incluindo o material-tipo, e não foi novamente documentada
desde 1959. Desde então, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de T. catingae. 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: Arquivos do Instituto de Biologia Vegetal 4(1): 12–13. 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: no
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 (Ducke s.n.).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Resume: Árvore que ocorre na Amazônia, na Campinarana (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018).

Ameaças:
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
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durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
significativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.
O município de São Gabriel da Cachoeira contém reservas importantíssimas de minério (nióbio,
manganês e fosfato) que estão sendo visadas para exploração, já possui rodovias dentro dos seus
limites (Perimetral Norte e a Rodovia São Gabriel-Cucuí parcialmente construída), instalações
militares, seis reservas indígenas, incluindo uma missão salesiana e está sofrendo invasões muito
sérias por parte de garimpeiros (especialmente ao longo Rio Cauaburí) (Rylands; Pinto, 1998).

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

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

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

FABACEAE

Tachigali friburgensis (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:06-12-2018

Justificativa: Árvore de até 22 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial),  Floresta  Estacional  Semidecidual,  Floresta  Ciliar
e/ou de Galeria e Área antrópica associadas a Mata Atlântica nos estados de Minas Gerais e Rio de
Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=28281 km² e ocorrência confirmada dentro dos limites de
Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.  Foi  considerada  muito  frequente  em  muitas
localidades de ocorrência documentada, além de inserida no contexto territorial 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.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Rodriguésia 58(2): 399. 2007.

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

População:
A espécie foi considerada muito frequente nas grotas e margens de corrego na região de Macaé de
Cima (Lima 6415), em Petrópolis (Lima 6412) (RJ) e em Catas Altas (MG)(Lima 8230); frequente em
Ouro Preto (Lima 4106) e Catas Altas (Lima 8241); ocasional em mata baixa acima de 1300 m de
altitude na região de Nova Friburgo (Lima 3527;3817) e em mata de encostas degradada na região de
Petrópolis (Lima 7010).

Distribuição:
Altitude => Tipo de Valor: absolute Absoluto: 1300
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
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estados: MINAS GERAIS, município de Mariana (Lima 365), Ouro Preto (Lima 4106), Juiz de Fora
(Sergio 24580), Barão de Cocais (Pirani 376), Lima Duarte (Almeida 318), Araponga (Fernandes 98),
Catas Altas (Lima 8241), Viçosa (Simão 134); RIO DE JANEIRO, município de Nova Friburgo (Lima
3817), Teresópolis (Silva 99) e Petrópolis (Lima 6412). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie
ocorre no estado de São Paulo, porém não foi encontrado registro ou citação dessa ocorrência na
lituratura.

Ecologia:
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Floresta Estacional Semidecidual
Área de Formações Pioneiras
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Área antrópica
Resume: Árvores até 22 m de altura (Carreira s.n.; RB 116130), ocorrendo nos domínios da Mata
Atlântica (Sobral, 2010). A espécie foi coletada em Floresta Ombrófila Densa (Lima 6412), em Floresta
Estacional Semidecidual (Fernandes 98), ocasionalemnte em capoeira (Lima 4115) e em mata de
encosta degradada, e muito frequentemente em grotas e matas ciliares (Lima 6415).

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: 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:
habitat
occurrence
locality
occupancy
Detalhes: Historicamente, no município de Nova Friburgo e na localidade de Alto Macaé que está
incluída na APA de Macaé de Cima, praticava-se agricultura de subsistência e de base familiar em
pequenas e médias propriedades, com plantio de feijão, mandioca e hortaliças e, em menor
quantidade, criação de animais (Mendes, 2010).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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occupancy
occurrence
Detalhes: Espécie ocorre próximo a àrea de mineração no município de Barão dos Cocais (Google
Earth Pro Version 7.3.2., 2018), e nas regiões mineradoras de Ouro Preto e Mariana. A região do do
sudeste do quadrilátero ferrífero abarca os municípios de Ouro Petro e Mariana. Nessa região, a alta
diversidade e a ocorrência de espécies raras, microendêmicas e ameaçadas de extinção, evidencia a
necessidade da conservação de cangas . No entanto, devido ao alto interesse minerário, essas áreas
estão extremamente ameaçadas (Messias e Carmo, 2015).
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, localizada na Serra
do Espinhaço, no estado de Minas Gerais (Escobar, 2015). Os impactos imediatos do tsunami foram
trágicos. Enterrou aldeias a jusante, matando pelo menos 13 pessoas, principalmente em Bento
Rodrigues, o distrito mais próximo da represa. 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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Araponga com 30379 ha tem 41% de seu território (12427 ha) convertidos
em pastagem (Lapig, 2018a).
O município de Lima Duarte (MG) com 84856 ha tem 45% de seu território (38246 ha) convertidos em
pastagem (Lapig, 2018). A espécie foi coletada nessa localidade em fragmento imerso em matriz
agropastoril (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).
Áreas não urbanizadas, mas que não mais possuem as características originais de sua vegetação, são
as áreas comumente utilizadas para as atividades agropastoris, tanto no interior quanto nos
arredores da Rebio Tinguá (Teixeira, 2006).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE ESTADUAL ITACOLOMI (PI), PARQUE ESTADUAL SERRA DO
BRIGADEIRO (PI), RESERVA PARTICULAR DO PATRIMONIO NATURAL SANTUÁRIO DO CARAÇA (PI),
RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ (PI), AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA (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).
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Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Tachigali paratyensis (Vell.) H.C.Lima

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Patricia da Rosa
Data:17-12-2018

Justificativa: Árvore de até 37 m de altura, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018),  foi  coletada na Floresta Ombrófila,  e na Floresta Estacional  Semidecidual,  associadas à Mata
Atlântica, nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e
São Paulo. Apresenta distribuição ampla EOO=546109 km², diversos registros em coleções biológicas,
inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente,  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de
Conservação de proteção integral. A espécie ocorre em múltiplas fitofisionomias, de forma ocasional e
não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número
de indivíduos maduros, embora sejam descritos usos potenciais ou efetivos, não existem dados que
comprometam sua existência na natureza. Assim, Tachigali paratyensis 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: Descrita em: Acta Bot. Bras. 9(1): 128. 1995. De acordo com especialista botânico a espécie: 1
- apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Material para construção; caixotaria;
paisagismo; reflorestamento.; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. PN Tijuca; Rebio
Tinguá, Rebio Poço das Antas, Rebio União, PN Itatiaia, R.N. Vale, ...; 3 - apresenta registros recentes,
entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Ampla distribuição, mas
exclusivo do bioma 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.: ; (Haroldo C. Lima, com. pess. 19/11/2018).

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
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estados de ALAGOAS (Mendonça s.n.), BAHIA (Santos 1584), ESPÍRITO SANTO (Vervolet e Bausen
1999), MINAS GERAIS (Vasco 113), PERNAMBUCO (Ribeiro et al. 1035), RIO DE JANEIRO (Lima e
Mateus 5687) e SÃO PAULO (Gaspar 129). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie também ocorre
nos estados do Pará e Paraná e não ocorre nos estados de Alagoas e Bahia.
AOO: 224km²
EOO: 546109km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore de até 37 metros de altura (Nusbaumer 4777), que ocorre 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

769



present
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões e Lino, 2003).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre nas seguintes unidades de conservação: PARQUE NACIONAL DA TIJUCA (PI),
RESERVA BIOLÓGICA DE TINGUÁ (PI), RESERVA BIOLÓGICA DE POÇO DAS ANTAS (PI), RESERVA
BIOLÓFICA UNIÃO (PI), PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA (PI),RESERVA NATURAL DA VALE DO RIO DOCE
(PI), RESERVA BIOLÓGICA DE PEDRA TALHADA (PI), RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI (PI),
PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ (PI), PARQUE ESTADUAL SERRA DO BRIGADEIRO (PI), PARQUE
ESTADUAL DO RIO DOCE (PI), RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL MATA DE BYTURI (US),
MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ (PI), PARQUE ESTADUAL DA PEDRA
BRANCA (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA (US), PARQUE ESTADUAL DA ILHA
GRANDE (PI), PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS (PI), ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS
(PI).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Tachigali urbaniana (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
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Colaboradores:Marcio Verdi; Sérgio Braga Neto; Mary Luz Vanegas León
Data:06-12-2018

Justificativa: Árvore de até 27 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  da  Bahia  e  Rio  de  Janeiro.
Apresenta  distribuição  relativamente  ampla,  EOO=113046  km²  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos
limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Seus registros indicam também presença
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: Rodriguésia 58(2): 400. 2007
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População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: :Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Porto Seguro (Farias 159), Wenceslau Guimarães (Jardim 5071); RIO DE
JANEIRO, município de Engenheiro Paulo de Frontin (Valente 139), Itaboraí (Gaui 292), Nova Iguaçu
(Lima 5891).
AOO: 36km²
EOO: 113046.14km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de até 27 m de altura (Farias 159), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica em
floresta ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A atividade agropecuária é um dos principais vetores de pressão que incidem sobre a flora
dos estados cobertos pela Mata Atlântica, por exemplo, o Rio de Janeiro com cerca de 55% do seu
território ocupado por pastagens (Fernandez et al., 2018; Loyola et al., 2018). Nas florestas litorâneas
atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de cacau
(Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).

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

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi encontrada na Estação Ecológica Estadual Nova Esperança (Jardim 5071), Reserva
Florestal de Porto Seguro (Farias 159).

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

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

Trischidium limae (R.S.Cowan) H.E.Ireland

Risco de extinção: ENB2ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Vidal de Freitas Mansano; Mary Luz Vanegas León
Data:12-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  5  m,  endêmica  do  Brasil  (Mansano  e  Tierno,  2018).  Conhecida
popularmente  como  feijão-bravo,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  e  Mata  de  Restinga
associadas  a  Mata  Atlântica  nos  estados  de  Alagoas,  Bahia,  Paraíba  e  Pernambuco.  Apresenta
AOO=28  km²  e  distribuição  restrita  a  ecossistemas  florestais  severamente  fragmentados.  Sabe-se
que a Mata Atlântica resguarda atualmente somente 12,4% de remanescentes florestais  (Ribeiro et
al., 2009; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), com índices de redução de vegetação nativa estimados
para os quatro estados entre 85%-90% (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Vetores de stress como
crescimento  urbano,  especulação  imobiliária,  atividades  turísticas  em  expansão  e  práticas
agropecuárias de alto impacto, como criação de gado, cacau e cana-de-açúcar (SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018; Paciencia e Prado, 2005; Rolim e Chiarello, 2004; Alger; Caldas, 1996), permanecem
incidindo ao longo da distribuição de T. limae. A população está severamente fragmentada, uma vez
que  ecossistemas  florestais  associados  a  Mata  Atlântica  nordestina  vem  experimentando  reduções
históricas  continuamente  (SOS Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Diante  do  exposto,  a  espécie  foi
considerada Em Perigo (EN) de extinção, pelo alto grau de fragmentação das florestas nordestinas e
declínio contínuo tento em extensão como em qualidade de habitat. T. limae demanda ações de
pesquisa  (distribuição  e  números  populacionais)  e  conservação  (inclusão  em  Plano  de  Ação,
particularmente para as subpopulações localizadas ao norte do Rio São Francisco) urgentes a fim de
se garantir sua perpetuação.
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Perfil da Espécie

Notas: Mata Atlântica típica, úmida do litoral. Porém a espécie é pouco conhecida (V.F. Mansano, com.
pess.). Espécie descrita em: Kew Bull. 62(2): 341. 2007. Popularmente conhecida por feijão bravo
(Ireland, 2007).

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

População:
Trischidium limae é pouco coletado e coleções adicionais dessa espécie são desejáveis (Ireland,
2007).

Reference:
Ireland, H.E., 2007. Taxonomic changes in the South American genus Bocoa (Leguminosae-
Swartzieae): reinstatement of the name Trischidium, and a synopsis of both genera. Kew Bull. 62,
333–350.

Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Mansano e Tierno, 2018), com ocorrência nos estados:
ALAGOAS, municípios de Coruripe (Amorim 3114); BAHIA, municípios de Una (Santos 125);
PERNAMBUCO, municípios de Paulista (Viana s.n.), Recife (Ducke 2116); PARAÍBA, municípios de
Pedras de Fogo (Bayma 663), Santa Rita (Gadelha Neto 2868).
AOO: 28km²
EOO: 22289.71km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvore com cerca de 5 m altura, ocorrendo em floresta úmida em solo argilo-arenosos
(Ireland, 2007).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Jan
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flowering Apr to Apr
fruiting Apr to Apr
fruiting Jun to Jun
fruiting Oct to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Miranda s.n.), abril (Miranda s.n.); e em
frutos nos meses de: abril (Machado 596), junho Gadenha-Neto 2868), outubro (Santos 125),
novembro (Lins 98), dezembro (Lucas 1101).

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

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão fragmentadas como resultado da
atividade humana realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e implementação da
agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha 30.000 ha de cobertura florestal
(Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de regeneração e 200.000 ha em área de
pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava e dendê (Alger; Caldas, 1996).
Especificamente em Una, 27% da cobertura florestal é ocupada por pasto, 15% de floresta em estágio
inicial de regeneração, 6% de plantação de cacau e 2 de plantação de seringa (Pardini, 2004). A
maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o principal produto da agricultura
(Paciencia e Prado, 2005). A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como
pastagem, agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio
avançado de regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sudeste da
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Bahia (Landau, 2003). Nas florestas litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca
de 4% da produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no
que é chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-
bosque é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem
o dossel é significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello
(2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas
sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).

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

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécies foi registrada na Reserva Ecológica de Caetés (Viana s.n.), Reserva Biológica de Una
(Thomas 11416), Reserva Biológica do Mico-Leão (Santos 125).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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FABACEAE

Vatairea heteroptera (Allemão) Ducke

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  como  angelim,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  e  Floresta  Estacional
associadas a Mata Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio
de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=549123 km² e presença
confirmada dentro  dos  limites  de Unidades de Conservação de proteção integral.  Apesar  de muitas
espécies do gênero serem amplamente empregadas para carpintaria em geral (Lima, 1982), não se
conhecem  reduções  populacionais  significativas  para  V.  heteroptera.  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, impacto das
ameaças  sobre  a  população)  a  fim de  se  evitar  sua  inclusão  em categoria  de  ameaça  restritiva  no
futuro próximo.
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Perfil da Espécie

Notas: Machaerium heteropterum Fr. Aliem, Trab. Soe. Velloziana p. 4, 1 est. 1851. Recombinado por
Adolph Ducke em Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 5: 139. 1930. Popularmente conhecida como angelim
(Lima, 1982). Esta espécie é muito semelhante à Vatairea lundellii (Standlet) Standiey, se
diferenciando, principalmente, pelo indumento fusco-tomentoso e pelo comprimento da flor, além da
distribuição alopátrica (Lima, 1982).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A maioria das espécies do genero fornece madeira de boa qualidade, com usos em postes
caibros, dormentes, moirões, tacos, carpintaria e construções em geral (Lima (1982)

Reference:
Lima, H.C. de 1982. Revisão taxonômica do gênero Vatairea Aubl. (Leguminosae-Faboideae). Arquivos
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 26: 173–214.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ALAGOAS, município de Coruripe (Lima 6954); BAHIA, município de Itamarajú (Monteiro
23534), Nova Viçosa (Folli 7493), Porto Seguro (Lima 12710), Salvador (Cardoso 2176), Santa Cruz
Cabrália (Neves 1743), Una (Sant'Ana 531); ESPÍRITO SANTO, município de Aracruz (Lima 7913),
Conceição da Barra (Luiza s.n.), Linhares (Silva 183); MINAS GERAIS, município de Augusto de Lima
(Silva 123), Caratinga (Lopes 492), Marliéria (BHCB 30686), Teófilo Otoni (Tabacow 5345); PARANÁ,
município de Adrianópolis (Hatschbach 11709), Guaraqueçaba (Hatschbach 54337); RIO DE JANEIRO,
município de Itatiaia (Barros 370), Nova Iguaçu (Lima 5889), Rio de Janeiro (Ducke s.n.), São Francisco
de Itabapoana (Lima 8334); SÃO PAULO, município de Pariquera-Açu (Souza s.n.), São Paulo (Gomes
s.n.), São José do Barreiro )Serafim 44), Tapiraí (Souza 34964). Segundo a Flora do Brasil 2020 em
construção (2018) a espécie ocorre ainda em SERGIPE.

AOO: 152km²
EOO: 549123.95km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Fenologia: deciduifolia
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Floresta Estacional Semidecidual Montana
Resume: De acordo com Lima (1982) todas as espécies do gênero são caducifolias, as folhas caem
antes da floração e tornam-se a brotar no início do desenvolvimento dos frutos. Vatairea heteroptera
é uma árvore grande, 25 — 30 m de altura (Lima, 1982), classificada por Abreu et al. (2014) como
secundária inicial. Ocorre em Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial) na
Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), e em Floresta Estacional Semidecidual
sobre tabuleiros de acordo com as coletas de H.C. de Lima 8334 e 8340 (RB 665170, RB 665176 ) e
Archanjo 2125 (HUENF 4787).
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Reprodução:
Informações sobre o dispersor: Lima (1987) descreve que o fruto samaróide, característico de
Vatairea, providos de uma longa asa apical, mesocarpo fibroso-esponjoso parco ou mais ou menos
desenvolvido e sementes com cotilédones levemente espessados, são caracteres típicos de frutos
dispersos pelo vento. Sendo que a anemocoria também foi relada por Abreu et al. (2014) e Peres
(2016).
Resume: De acordo com Lima (1982) a floração de V. heteroptera, que ocorre nas florestas das serras
do Sudeste do Brasil, onde não há uma estação seca bem definida, se dá nos meses de junho a
outubro, e a frutificação de setembro a dezembro. De forma semelhante. De forma semelhante,
segundo Tozzi (2016) na flora fanerogâmica de São Paulo, a espécie foi coletada com flores em
setembro e com frutos em dezembro.

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
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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).
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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Una (Sant'Ana 531), Reserva Natural da Vale (Lima
3129), Parque Estadual do Rio Doce (BHCB 30686), Estação Biológica de Caratinga (Lopes 492),
Parque Estadual da Pedra Branca (Lima 8308), Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (Lima
8340), Parque Nacional do Itatiaia (Barros 370), Reserva Biológica do Tinguá (Lima 5889).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

FABACEAE

Vataireopsis araroba (Aguiar) Ducke

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão
Data:17-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  35 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  amargoso,  araroba  e  pau-amargoso,  entre  outros,foi  coletada  em
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=107948 km², diversos registros
depositados  em  coleções  biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente  (2016),  e
ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral. A espécie ocorre de forma
rara na maior parte das localidades em que foi registrada, apesar da constante frequencia de coleta
verificada.  A  madeira  é  utilizada  localmente  e  frequentemente  exportada,  usada  principalmente  na
confecção de móveis de alta classe, além de produzir a araroba, um pó obtido da madeira, com
aplicações medicinais (Tropical Plants Database, 2018). Assim, mesmo amplamente distribuída na
Mata  Atlântica  e  boa representatividade em herbários,  V.  araroba foi  considerada como Quase
Ameaçada (NT) neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números
populacionais) e consewrvação (Plano de manejo sustentável, legislação regulatória de seu uso) 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. Acad. Brasil. Sci. 8: 26. 1936. Popularmente conhecida por amargoso,
araroba e pau-amargoso no estado da Bahia e como angelim-amargoso em Minas Gerais (Flora do
Barsil 2020, 2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos,
paisagismo, etc). R.: Sim. Medicinal e madeireira.; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim.
Algumas uc's no ES e BA; 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.: Exploração madeireira e desmatamento. (Haroldo C. Lima, com.
pess. 06/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A árvore produz araroba, um pó obtido da madeira, com aplicações medicinais (Tropical
Plants Database, 2018).
A madeira também é usada localmente e exportada (Tropical Plants Database, 2018).

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

População:
Em relação a frequência dos indivíduos na população, é considerada rara (Haroldo C. Lima, com. pess.
06/11/2018). Não apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional (Haroldo C. Lima,
com. pess. 06/11/2018)..

Reference:

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020, 2018), com ocorrência nos estados: Bahia
(Belem 1397), Espírito Santo (Rocha et al 64), Minas Gerais (Castro 492), Rio de Janeiro (H.C.de Lima;
et al. 4772).

AOO: 176km²
EOO: 107948km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 35 m de altura (Spada 280), 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).

Ameaça: 5.3.2 Intentional use: large scale (species being assessed is the target) [harvest]
Incidência: 2.1 Species mortality
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: Exploração madeireira e desmatamento. (Haroldo C. Lima, com. pess. 06/11/2018). A
madeira é usada localmente e exportada, usada para fazer móveis de alta classe, escadas, painéis,
pisos, facetas, pisos industriais ou pesados, marcenaria, cofragem, marcenaria exterior, carpintaria
pesada, construção de pontes, estacas, mourões etc (Tropical Plants Database, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva biológica do Mico-Leão, Reserva Florestal Linhares, Reserva
Biológica do Córrego Grande, Reserva Biológica de Poço das Antas, Parque Estadual da Fonte Grande,
Parque Estadual do Desengano, RPPN do IESB, RPPN Serra Bonita.

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

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

FABACEAE

Vouacapoua pallidior Ducke

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada em
Floresta de Terra Firme e Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial) associadas a Amazônia nos estado do
Amazonas.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=38956  km²,  diversos  registros  depositados  em
coleções biológicas,  inclusive com coletas realizadas recentemente (2014),  e  ocorrência confirmada
em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas onde ainda predominam na paisagem
extensões  significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie
ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias  de  forma  ocasional  na  maior  parte  das  localidades  em  que  foi
registrada. Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções
no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam  sua  existência  na  natureza.  Assim,  V.  pallidior  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: Tropical Woods 31: 15–16. 1932. De acordo com especialista botânico a espécie:
1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Reserva Florestal Ducke; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.:
Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. 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.: ; (Haroldo C. Lima, com.
pess. 27/11/2018).

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

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

790



População:
Não existem dados sobre a população. Frequencia: Ocasonal (Lima, H.C., com. press., 2018).

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado do Amazonas (Dexter 6908).
AOO: 52km²
EOO: 38956km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Resume: Árvore que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (= Floresta
Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 2002-
2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

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

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

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present

794



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 7604).

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