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1. Introdução 

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a Amazônia Legal 
compreende a extensão de cinco milhões de quilômetros quadrados, a grandiosidade da 
floresta amazônica permite uma alta concentração de diversidade biológica, o que torna essa 
área uma fonte de novas descobertas. Na área da botânica novas espécies muitas vezes 

ocorrem, dificultando a sua determinação.  

 
A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) obriga países providenciar catálogos de 
suas floras. No Brasil, alguns estados ou regiões possuem suas floras quase que completas, 
principalmente alguns estados do Sul do País com histórias mais longas e pesquisas efetivas 
em botânica, exemplos: A Flora de Santa Catarina e a Flora de São Paulo. Outros, têm 
produzido listas recentemente das espécies que ocorrem nas suas áreas, por exemplo, as 
plantas do Nordeste (Queiroz et al. 2006) e a Mata Atlântica (Stehman et al. 2009). Na 

região norte, o único estado que teve um projeto para catalogar a flora foi o Acre (Daly et al. 
2009), publicado em 2010 uma lista da flora do Brasil que é resultado de um projeto 
colaborativo coordenado pelo Jardim Botânico de Rio de Janeiro (Forzza et al. 2010). Esta 
lista foi o resultado do esforço de dezenas de botânicos ao longo dos últimos anos. A 
Amazônia continua mal representada nesta lista, sem um projeto integral para listar a flora 
dos outros estados amazônicos.  

 
Novos recursos têm sido desenvolvidos nos últimos anos, notadamente através da 

disponibilização de dados e literatura na internet.  
 
O trabalho foi desenvolvido tendo como base o estado de Roraima, pela grande quantidade 
de coletas, principalmente depositadas no herbário INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia) nestes últimos 50 anos. O INPA está representado no estado de Roraima em 

projetos no Parque Nacional Viruá, na Ilha de Maracá e na futura Reserva Extrativista 
Xixuaú-Xipariná. 
 
O objetivo deste trabalho foi montar uma lista das espécies de plantas já coletadas no estado 
de Roraima, providenciando assim dados em uma forma adequada para atualizar a lista 
“Plantas do Brasil” e publicar um site on-line para divulgar a lista das espécies de plantas já 
coletadas no estado de Roraima.  

 
2. Material e Métodos 

Do estado de Roraima, os maiores acervos são os herbários do INPA e o de Nova Iorque 
(NYBG), além de acervos menores em Belém, Pará e Rio de Janeiro, e nos dois herbários 

estaduais (MIRR – Museu Integrado de Roraima e UFRR – a Universidade Federal de 
Roraima). Os herbários estaduais ainda não foram informatizados e seus acervos não 
formam parte deste projeto. 
 

Foi montado um banco de dados no programa de computação BRAHMS (Botanical Research 
And Herbarium Management System - Sistema de Pesquisa Botânica e Gerenciamento de 
Herbários), com uma lista das espécies da Lista do Brasil das espécies registradas na flora do 
estado de Roraima (Forzza et al. 2010).  
 
Os dados do Catálogo das plantas do Brasil foram obtidos através de um download do site, e 
importado para BRAHMS como um arquivo tipo RDE (Rapid Data Entry = Entrada de dados 

rápida) de taxa. Constaram 2618 nomes. 
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Dados de coletas botânicas foram extraídos de bancos de dados dos herbários do INPA, MG, 
IAN, RB, e NY. Os dados desses cinco herbários consultados foram importados para o 
programa BRAHMS com arquivos tipo RDE de coleções. No processo de importação os nomes 
dos táxons que não constavam no banco de dados são adicionados às tabelas de táxons.  
Para cada espécie listada foi verificado se o nome de cada espécie é taxonomicamente 
aceito, ou se houve sinonímia. 

 
3. Resultados e discussão 

A Lista do Brasil cita 2618 espécies ocorrentes no estado de Roraima, um número baixo em 
comparação com outros estados da Amazônia. Este número baixo pode ser um resultado da 
baixa biodiversidade no estado ou por falta de um levantamento adequado da flora e dos 
dados já disponíveis em herbários.  
 
Foram levantados um total de 5927 nomes de espécies no banco de dados do estado de 

Roraima, fato esse que representaria um aumento de 126% na estimativa da biodiversidade 

vegetal do estado.  
 
Uma das maiores fontes de obtenção desses dados foi o próprio INPA já que apresenta um 
número de 2923 espécies registradas, apresentando assim um número maior de espécies do 
que a própria Lista do Brasil, os herbários RB (Rio de Janeiro), NY (Nova Iorque), IAN 
(Embrapa, Belém) e MG (Museu Goeldi, Belém) apresentam em seus dados 

respectivamentes 161, 502, 1295 e 1889 espécies para Roraima. Dados que são 
representados na Figura 1 a seguir incluindo dados da Lista do Brasil. 
 

 

No entanto, ocorreram indícios de que alguns destes novos nomes não representam 
realmente espécies diferentes ocorrentes em Roraima. Possíveis fontes de erro incluíam:  

 
1. Erros de ortografia nos nomes. Erros nos nomes podem resultar na mesma espécie sendo 
contada duas vezes, um exemplo Derris ernesti tinha sido digitado erradamente como Derris 
ernestii num dos bancos de dados.  
 
2. Problemas de sinonímia. Muitas vezes uma única espécie tinha sido descrita 

independentemente duas vezes. Por exemplo, Peperomia longimucronata C.DC. e Piper 
alpinum Sw. eram sinônimos da mesma espécie Peperomia alpina (Sw.) A. Dietr. E uma 
proporção dos nomes nesta lista eram de fato sinonímias de outros nomes já constando.  
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3. Problemas na identificação. É possível que alguns dos nomes que estavam na lista eram 
resultados de identificações erradas de espécies que não ocorrem no estado e apareceram 
na lista.  
 
Os meios que utilizamos para eliminar estes erros foram:  
 

1. Ferramentas do BRAHMS. Antes da importação os nomes das espécies foram pesquisados 
em uma lista de correção, disponível no BRAHMS. Esta ferramenta procura ver se o nome já 
é conhecido em outras listas, e se já passou por correção anteriormente. Se o nome estiver 
correto é automaticamente substituído. Além disso, variações prévias não encontradas já 
foram eliminadas por um processo de junção de nomes com pequenas variações na 
ortografia.  

 
2. Uso da Internet. Sites especializados para verificar nomes e se os nomes são conhecidos 
ou sinônimos. Um exemplo é o site Jardim Botânico de Missouri (MOBOT – 

www.tropicos.org). Estes sites são acessados diretamente do BRAHMS.  
3. Verificação das identificações. A probabilidade que a identificação esteja correta é maior 
se existe mais de uma coleta.  
 

Após a verificação dos nomes, 553 foram eliminadas por ser sinonímias de outros nomes que 
já constavam, o total de nomes de espécies que foram verificados ser taxonomicamente 
aceitos foi de 2618 espécies na “Lista do Brasil” para 4662 espécies. Isso significa 2048 
espécies, 78%, de aumento para a lista de Roraima. Os dados do projeto foram publicados 
em site gerado pelo próprio programa BRAHMS com o seguinte endereço eletrônico: 
HTTP://brahms.inpa.gov.br/bol/roraima 
 

4. Conclusão  

O estado de Roraima tem tido poucas coletas, e assim consta como o décimo nono estado 

brasileiro em termos de tamanho da lista, ganhando apenas do estado do Amapá e do 
Tocantins na região Amazônica e seis estados do Nordeste. A lista do Rio de Janeiro, onde há 
uma história longa de coletas botânicas é quatro vezes maior do que a lista de Roraima. 

Indubitavelmente, os números de espécies de floras seriam muito mais elevados se forem 
mais bem investigadas.  
 

Mesmo com esse aumento de 78%, estas medidas da biodiversidade do estado de Roraima 
são provavelmente ainda subestimadas. Isto porque, são baseadas em coletas botânicas 
feitas até hoje. Quanto mais coletas acontecerem, maior será o número de espécies 
encontradas da lista. Há evidências de aumento da flora de Roraima em duas dissertações 
recentes de alunos de mestrado do INPA levantando a flora do Parque Nacional do Viruá 
onde obtiveram 21 de 36 espécies de Rubiaceae e seis de 17 espécies de Clusiaceae como 
novos registros para o estado (Dávila, 2011 e Cabral, 2011). 
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