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1
Davilla é um dos gêneros neotropicais de Dilleniaceae mais diversificado, apresentando 36
espécies,  incluindo  subarbustos,  arbustos  e  lianas,  com  centros  de  diversidade  nas
Florestas  de  Restingas  do  nordeste  brasileiro  e  no  Cerrado,  além  de  várias  espécies  nas
Florestas  Atlântica  e  Amazônica.  Caracterizam-se  por  apresentarem  caules  com  casca
descorticantes,  folhas  com  nervuras  secundárias  craspedódroma,  flores  com  cálice
pentâmero persistente, crustáceo, se tornando globosos e cobrindo completamente o fruto
até  a  maturação,  corola  pentâmera,  amarela.  Os  objetivos  deste  trabalho  consistem  em
realizar distribuição potencial das espécies raras do gênero Davilla, utilizando o algoritmo
Maxent,  buscando analisar  a  distribuição das espécies  e  indicar  medidas  de conservação,
além de orientar  novos estudos de amostragens em áreas potenciais.  Utilizaram-se  dados
georeferenciados  das  espécies,  que  juntamente  com  as  variáveis  ambientais  usuais  para
este algoritmo geram mapas de distribuição potencial.  Dentre  as  espécies,  somente  6 são
frequentes e com ampla distribuição: Davilla nítida, D. kunthii, D. rugosa, D. flexuosa, D.
grandiflora  e D. elliptica.  As demais 30 espécies  são raras/ou endêmicas,  destacando-se:
Davilla cearensis, D. grandifolia, D. macrocarpa, D. bahiana*,  D. glabrata*,  nativas de
Restingas; D. lacunosa, D. minutifolia*, D. aymardii*, D. yarae* e D. cuatrecasasii* são
nativas do Cerrado; D. glaziovii* e  D. sellowiana*  são nativas de localidades restritas da
Floresta Atlântica, além de Davilla pedicellaris*, D. strigosa* e D. neei* que são espécies
amazônicas  com  amostragens  escassas,  possivelmente  endêmicas.  Os  resultados
demonstraram que algumas espécies apresentam distribuição potencial mais ampla do que
indicado  pelos  pontos  de  ocorrência,  podendo  ser  resultado  de  coletas  deficientes,
necessitando  de  maior  esforço  de  amostragem.  Espécies*  cujos  dados  de  ocorrência  são
escassos  (n<5)  não  puderam ser  utilizados  na  modelagem,  necessitando  de  avaliação  em
campo de sua estrutura populacional e distribuição, além de novos esforços amostrais para
delimitar  a  distribuição  e  consequentemente  aplicar  medidas  de  conservação  para
respectivas áreas de ocorrência.
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