Para conhecer melhor o faveiro-dewilson e assim fazer o manejo correto,
desde 2004 são realizadas diversas
pesquisas, tais como genética, fenologia,
biologia reprodutiva, fisiologia, e cultivo.
A coleta de sementes é feita anualmente e
são produzidas mudas , de forma
controlada, que depois são usadas para
reintrodução na natureza, por meio do
plantio em fazendas e em reservas das
regiões onde a espécie existe ou existia,
pois é preciso aumentar o número de
árvores na natureza para reduzir o seu
risco de extinção. Além disto, é feito o
monitoramento de todas as árvores do
faveiro-de-wilson, nativas e plantadas.

Se encontrar alguma árvore
com essas características,
entre em contato:
E-mail: faveirodewilson@gmail.com
Sociedade de Amigos da Fundação Zoo-Botânica
Fone celular/whatsapp: 31-9200.20.319
amigosdazoobotanica@gmail.com www.amigosdazoobotanica.com.br
Fundação de Parques e Jardins e Zoo-Botânica de Belo Horizonte
Fone: 31-3277.7280
Av. Otacílio Negrão de Lima 8000 - Bairro Pampulha –
Belo Horizonte - MG – CEP 31365-450
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica
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É um trabalho em parceria realizado
por várias entidades e por profissionais de
diversas áreas. Junto com fazendeiros,
voluntários e comunidades em geral são
realizadas também atividades de
sensibilização ambiental. Um dos
resultados desta parceria é o Plano de
Ação Nacional para a Conservação do
faveiro-de-wilson (Portaria MMA
101/2015), que está sendo
implementado.
Muitas espécies de plantas já estão
extintas do planeta por causa do
desrespeito e do descuido do ser humano.
A destruição dos habitats é a principal
causa do desaparecimento de espécies de
plantas e de animais. Nós podemos
impedir que mais uma espécie
desapareça. Nós podemos salvar o
faveiro-de-wilson da extinção. “Junte-se a
nós, seja um colaborador”.

ESTA ÁRVORE CORRE RISCO
DE EXTINÇÃO.
AJUDE A SALVÁ-LA!
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Você conhece o Faveiro-de-Wilson?
Nome popular: Faveiro-de-Wilson
Nome científico: Dimorphandra wilsonii
Família das Leguminosas (Fabaceae)
É endêmico da região central de Minas Gerais, na
transição do Cerrado para a Mata Atlântica, ou seja, não
existe em nenhum outro lugar do mundo. É uma espécie
ameaçada de extinção, categoria “Criticamente em Perigo
de extinção”, segundo as listas vermelhas oficiais de Minas
Gerais, do Brasil e da IUCN. Por causa disto, o faveiro-dewilson é protegido pelo Decreto Lei no 43904/2004 de
Minas Gerais e não pode ser cortado.

Para identificar e o faveiro-de-wilson,
veja nas fotos ao lado os detalhes da planta. A
árvore pode atingir até 18 m de altura e o tronco
pode ter até 150 cm de diâmetro na altura do
peito. Tome cuidado para não confundi-la com
a “faveira-do-campo” ou “fava d'anta” que é
uma árvore bem menor, de folhas miudinhas, e
que é bastante comum no cerrado de Minas
Gerais e de outros Estados.
O faveiro-de-wilson chegou próximo da
extinção devido à destruição das matas da
região, nos últimos 70 anos. Até agora foram
encontradas pouco mais de 400 árvores na
natureza, e a maioria delas está isolada no
meio de pastagens e lavouras, onde tem grande
dificuldade de se reproduzir. As árvores podem
ocorrer também em capoeiras e matas, tanto
nas baixadas quanto nas encostas e topos de
morro.
O faveiro-de-wilson já foi encontrado em
algumas propriedades nos municípios de
Pequi, Maravilhas, Juatuba, São José da
Varginha, Paraopeba, Esmeraldas, Florestal,
Onça do Pitangui, Mateus Leme, Pará de Minas,
Caetanópolis, Fortuna de Minas, Inhaúmas,
Sete Lagoas, Jequitibá, Matozinhos,
Jaboticatubas, Lagoa Santa, Nova Serrana e
Perdigão. Porém, podem existir mais árvores
em outras fazendas e municípios da região.
Se você tem alguma árvore do faveiro-dewilson, pequena ou grande, na sua
propriedade, proteja-a para sempre das
roçadas, das queimadas e de outros danos, e
conte para seus parentes, amigos e vizinhos.

Veja como identificar o
Faveiro-de-Wilson

Fotos da fava, das sementes e das folhas estão em tamanho natural.

’’As favas (ou vagens) são achatadas e tem em
média 19 cm de comprimento’’. Amadurecem e caem
entre agosto a novembro. São marrom escuro por
fora e brancas por dentro e não se abrem. Possuem
um cheiro doce e o gado gosta muito de comê-las.

A árvore, pode ter
até 18 m de altura.
O tronco é reto e
pode apresentar um
diâmetro (DAP) de
até 1,5 m. Pode
viver mais de 100
anos.

As favas contém muitas
sementes, que são duras e
tem a cor marrom-avermelhada.
Medem de 1,5 a 2 cm de
comprimento.
Os folíolos tem
3 a 5 cm de
comprimento e são
ligeiramente
aveludados. As
folhas são grandes,
bipinadas e com
mais de 6 pares de
pinas

Os cachos de flores
surgem entre
dezembro e fevereiro
e contém mais de mil
pequeninas flores
amarelas, com 3 mm
de diâmetro.

A casca geralmente acinzentada e
um pouco áspera, mas não solta
pedaços (placas) facilmente.

As vagens formam
cachos e ficam
aparentes no alto da
copa por vários meses,
facilitando muito a
identificação da árvore.

