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Diversidade brasileira de espécies do gênero Drosera
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Drosera representa um dos mais diversos gêneros do mundo entre as plantas carnívoras
e o Brasil é considerado o segundo país com maior número de espécies (30). Apesar de
sua riqueza, não há conhecimento aprofundado de ocorrência nos biomas brasileiros e o
grau  de  vulnerabilidade  e  ameaça  destas  carnívoras.  Noções  sobre  as  áreas  de
ocorrência é fundamental na determinação de áreas prioritárias de conservação desse
gênero, norteando ações de proteção da biodiversidade. O objetivo do trabalho foi realizar
revisão  das  áreas de  abrangência  e  o  atual  status  de conservação  das  espécies  de
Drosera no Brasil. Foi realizado levantamento bibliográfico em banco de dados virtual da
Flora do Brasil (http://floradobrasil.jbrj.gov.br) e da plataforma de busca de dados Web of
Science  e  Scielo.  Nas plataformas de banco  de dados  foram utilizados  na busca os
termos: “Drosera”, “Brazil”, “habitat”, “threat”, “conservation”, e encontrados 90 artigos. Os
resultados indicaram que o Cerrado é o hotspot de diversidade de Drosera, apresentando
cerca de 67% das espécies nativas e 36% endêmicas registradas no país. O Cerrado é
considerado o bioma brasileiro que mais requer prioridade de medidas conversacionais
para estas plantas. Dentre os estados Brasileiros, Minas Gerais destaca-se pela maior
riqueza e diversidade de Drosera e por apresentar as espécies D. graomogolensis e  D.
magnifica em  estado  crítico  de  extinção,  ambas  endêmicas  localizadas  em  habitats
montanhosos altamente específicos, o que dificulta as estratégias de conservação. A Mata
Atlântica é o segundo bioma (35%) com maior riqueza de Drosera, seguido da Caatinga
(6%). A principal ameaça ao desaparecimento dessas herbáceas no país está associada à
perda  de  habitat  causada  por  atividades  antrópicas  relacionadas  à  agropecuária  e
mineração.  A pesquisa demonstrou também que muitas  espécies com vulnerabilidade
populacional  são  encontradas  em parques  nacionais  de  conservação  como  Serra  da
Canastra, Chapada dos Veadeiros, Serra do Cipó, Chapada dos Guimarães, Serra do
Padre  Ângelo  e  Serra  de Grão-Mogol.   Isto  sugere  rever  se  na prática  estas  plantas
conseguem ser mantidas nestas unidades de conservação. O desafio da conservação da
Drosera se  torna  ainda  maior  frente  as  mudanças  climáticas  que  podem alterar  sua
sobrevivência  e  desenvolvimento,  por  habitarem  prioritariamente  ambientes  úmidos
próximos  a  lagos  e  rios. Os  resultados  indicam  a  eminente  necessidade  de  realizar
levantamentos mais atualizados e precisos da distribuição do gênero no país, juntamente
com estudos de densidade populacional a fim de determinar o grau de ameaça dessas
espécies. Conclui-se ser extremamente necessário buscar estratégias mais amplas de
conservação deste gênero, uma vez que não foi encontrado nenhum estudo que tenha
trazido à tona o status de conservação das espécies brasileiras, nem o impacto causado
pelo  desaparecimento  de  algumas  populações.  Dentro  desta  perspectiva,  torna-se
indispensável  à  caracterização  de  seus  micro-habitats,  de  modo  a  apontar  áreas
prioritárias para a conservação dessas espécies e determinar fatores-chave responsáveis
pelo  seu  estabelecimento  e  endemismo  nessas  regiões.  Espera-se  que  o  estudo
evidencie  a  importância  da  conservação  da  Drosera,  levando  em  consideração  a
perspectiva abrangente de suas interações com o meio biótico e abiótico.
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