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As listas de espécies ameaçadas ou Listas Vermelhas são instrumentos básicos 
na definição de ações de proteção às espécies e áreas que estão em situação de 
risco. São elaboradas com base nos critérios da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (IUCN) através da compilação de dados de pesquisas 
científicas sobre as espécies. A reavaliação regular das listas baseada em 
critérios padronizados é extremamente aconselhável e permite a análise e 
comparação de dados sobre o risco de extinção das espécies ao longo do tempo. 
No Rio Grande do Sul, a Portaria nº 97, de 27 de novembro de 2012 nomeou uma 
Comissão Técnica para a reavaliação da Lista da Flora Ameaçada de Extinção do 
estado, publicada no Decreto Estadual nº 42.099, de 31 de dezembro de 2002. A 
reavaliação da lista ocorreu entre 2013-2014, com base na adaptação do modelo 
de trabalho desenvolvido pela Comissão Técnica de reavaliação da Lista 
Vermelha da Fauna do RS. O processo ocorreu através do “Sistema Live – Livro 
Vermelho: Avaliação do Estado de Conservação das Espécies”, o qual oferece 
ferramentas para constituição de um banco de dados on-line, amparado em um 
modelo padronizado de cadastro de informações, permitindo documentar todas 
as etapas do processo de organização das listas. Para briófitas (Bryophyta, 
Marchantiophyta e Anthocerotophyta) foram avaliados 65 táxons, sendo que 
sete constavam na lista de 2002. Utilizando-se os critérios da IUCN relevantes 
para briófitas, foram considerados 12 táxons como Vulneráveis (VU), Archidium 
tenerrimum Mitt. e Sclerodontium clavinerve (Müll. Hal.) H.A. Crum como Em 
Perigo (EN) e Sphaerocarpos mucilloi E. Vianna como Criticamente em Perigo 
(CR). Quatro táxons foram considerados como Quase Ameaçados (NT), incluindo 
Bryopteris difusa (Sw.) Nees, avaliada como VU na lista antiga; 11 táxons 
considerados como de Preocupação Menor (LC) e 35 como Dados Deficientes 
(DD). A lista reavaliada foi publicada pelo Decreto Estadual nº 52.109, de 01 de 
dezembro de 2014, deixando clara a necessidade do estabelecimento de grupos 
de pesquisa sobre a flora ameaçada, concentrando esforços na pesquisa de 
espécies com grau maior de ameaça ou categorizadas como Deficiente de Dados. 
Para briófitas, o grande número de táxons com dados deficientes indica a 
necessidade iminente do aumento do esforço de coleta, estudos taxonômicos e 
ecológicos, além da ampliação das coleções biológicas e aumento das ações para 
conservação da biodiversidade como um todo. (SEMA, FZB, UFRGS) 
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