
Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação (Número 1, Ano 2017 – Anais, Resumos IV SBBC, Belo Horizonte, MG) - p.135
UFMG-Campus Pampulha, 03 a 07/12/2017. Organização: Bocaina Biologia da Conservação, Pós-graduações UFMG (Ecologia,

Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Biologia Vegetal, Zoologia). Apoio: Capes, Fapemig, CNPq, CRBio-4 e LOG.

Resumo 39

Conservação de Vachellia ibirocayensis (Marchiori) Deble & Marchiori, nos
ecossistemas campestres do sul do Brasil e norte do Uruguai
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Descoberta em 1984, esta espécie foi inicialmente designada como Acacia ibirocayensis e
em  2009  foi  transferida  para  o  gênero  Vachellia, uma  vez  que  o  gênero Acacia foi
considerado inexistente na América do Sul. Descrita a mais de duas décadas como nativa
dos  campos  pedregosos  da  região  oeste  do  Rio  Grande  do  Sul,  esta  espécie,  é
considerada endêmica e extremamente rara. Na existência de somente duas populações
conhecidas da espécie,  este trabalho foi  desenvolvido  com o objetivo  de investigar  a
existência de outras populações em áreas adjacentes,  bem como avaliar  o status de
conservação da espécie na natureza. Desde o final de 2013 são realizadas excursões
pelas regiões oeste e sudoeste do RS e norte do Uruguai, a fim de localizar novos locais
de ocorrência  do  V.  ibirocayensis.  Para  mapeamento dos locais  de  ocorrência,  foram
utilizados: receptor GPS, software GPS TrackMaker e imagens de satélite. As diferentes
ameaças  à  conservação  destes  locais  (agricultura  e  pecuária  extensiva)  foram
identificadas  e  registradas.  Os  tamanhos  e  a  regeneração  das  populações  foram
estimados, afim de subsidiar análises, tendo por base os critérios da International Union
for  Conservation  of  Nature (IUCN,  2014).  Até  o  final  de  2013,  as  únicas  populações
conhecidas de V. ibirocayensis encontravam-se nas nascentes dos arroios Ibirocai (local
do  tipo)  e  Ibirocai-mirim,  no  município  de  Alegrete/RS  (Brasil),  onde  seus  poucos
indivíduos, associados pequenos afloramentos rochosos, estavam distribuídos de modo
esparso. A partir da intensificação da atividade agrícola na bacia hidrográfica do arroio
Ibirocai, a população tipo foi dizimada, e presume-se que resulta extinta. No entanto, no
Ibirocai-mirim ainda restam alguns indivíduos (menos de cinquenta). No início de 2014,
outra população de V. ibirocayensis foi encontrada próximo as nascentes do arroio Tres
Cruces Grande, no Departamento de Artigas (Uruguai), cerca de 70 km a sudoeste das
populações  até  então  conhecidas.  Neste  local  de  solo  raso  e  pedregoso,  os  poucos
indivíduos (cerca de 50, em área aproximada de 500m²) aparecem em associação com
pequenos  afloramentos  rochosos  de  origem  vulcânica  (Formação  Serra  Geral),  em
condições de habitat muito semelhantes ao da população ainda existente em território
brasileiro. Com a atualização destes dados, foi realizada uma nova avaliação do status de
conservação da espécie, que consta como  CRITICAMENTE AMEAÇADA, conforme os
critérios  da  IUCN [CR B 1a,b  (i,ii,iii,iv),  C2a(i)].  Com base no número de populações
existentes (duas), número de indivíduos adultos que as compõem (menos de 100) e no
baixo índice de regeneração e ameaças observadas, considera-se que as populações de
V. ibirocayensis continuam criticamente ameaçadas. Espera-se que este estudo sirva de
subsídio às futuras investigações científicas e também na sensibilização da sociedade
frente a necessidade de valorizar e conservar as espécies e os ecossistemas campestres
típicos do sul do Brasil e norte do Uruguai.
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