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mais

extinção. Os trabalhos desses taxonomistas

informativas e completas, eliminando a

tem se tornado, nas últimas décadas, os

subjetividade dos sistemas de classificação

principais alicerces para o conhecimento da

do passado.

flora

essas

questões

tornam-se

ainda

brasileira.

Tais

informações,

disponibilizadas através da publicação de
Em relação à diversidade da flora
aquática e terrestre, os taxonomistas tem
muito trabalho pela frente, especialmente os
que se dedicam a catalogar a flora existente
em regiões tropicais. Vale ressaltar que a
falta

de

profissionais

capacitados

tem

dificultado nosso conhecimento sobre o atual
status da biodiversidade dessas regiões.
A flora brasileira destaca-se como a
mais rica do planeta. Atualmente são
reconhecidas 45.848 espécies para a flora do
Brasil, sendo 4.685 algas, 1.239 samambaias
e licófitas, 1.519 briófitas, 30 gimnospermas,
32.723 angiospermas e 5.652 fungos. A
reunião de informações sobre essa grande
diversidade de plantas tem sido realizada
graças aos esforços de taxonomistas de
diferentes instituições de pesquisa que,
trabalhando em conjunto, tem se dedicado a
atualização e disponibilização de dados sobre
a flora brasileira.

estrangeiros tem se dedicado ao estudo da
biodiversidade do Brasil de forma organizada
e com metodologias rigorosas, visando
áreas

científicos,

com

prioridade

de

conservação e mapear espécies em risco de

livros

e

sites,

tem

facilitado significativamente a consulta de
dados e informações sobre espécies nativas,
exóticas, endêmicas, áreas de distribuição
geográfica, e dados referentes à ocorrência de
centenas de espécies nos diferentes biomas
brasileiros.
Após a publicação do último volume
da Flora Brasiliensis (1906), que embora
desatualizada não deixa de ser o ponto de
partida para qualquer estudo sobre a flora
brasileira, atualmente merece destaque a
publicação do Catálogo de Plantas e Fungos
do Brasil. Após essa publicação, diversos
taxonomistas, especialistas em determinados
grupos taxonômicos abastecem a atualização
dos dados das espécies tratadas nessa obra.
Todas

essas

informações

estão

disponibilizadas no site Lista da Flora do
Brasil, que vem sendo elaborado pelo Centro
Nacional

Atualmente taxonomistas brasileiros e

reconhecer

artigos

de

Conservação

da

Flora

–

CNCFlora do Instituto de Pesquisas do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Abaixo seguem alguns links com o
resultado

de

projetos

e

pesquisas

desenvolvidas por diversos taxonomistas
brasileiros

e

estrangeiros

que

estão
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diretamente envolvidos na ampliação dos



Projeto

Lista

Vermelha:

conhecimentos sobre a biodiversidade do

http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-

Brasil. O tema aqui abordado sobre a

br/listavermelha

biodiversidade e o papel do taxonomista visa,
principalmente,

incentivar

alunos



de

graduação, pós-graduação e de demais

Plantas

Raras

Do

Brasil:

www.plantasraras.org.br/livro.php


REFLORA: Plantas do Brasil: Resgate

profissionais da Biologia e de áreas afins a

Histórico e Herbário Virtual para o

leitura e a ampliação de seus conhecimentos

Conhecimento e Conservação da Flora

sobre o que se tem feito pela conservação da

Brasileira:

biodiversidade brasileira.

http://www.reflora.jbrj.gov.br/



Centro Nacional de Conservação da



de

Janeiro:

Flora

Brasiliensis,

CRIA:

IUCN,

International

Conservation

Union

of

for

Nature:



Lista

Da

Flora

brasileira

-

a

Sibbr:

http://www.sibbr.gov.br/


SpeciesLink - Sistema de Informação

Integração do Species Analyst e do

Livros

para

norteadores

download,
e

relatórios

documentos
do

Centro

Nacional de Conservação da Flora –

http://www.iucn.org/


sobre

SinBiota: www.splink.cria.org.br/

www.florabrasiliensis.cria.org.br/


informação

Distribuído para Coleções Biológicas: a

http://cncflora.jbrj.gov.br/portal


de

biodiversidade

Flora – CNCFlora do Instituto de
Pesquisas do Jardim Botânico do Rio

Sistema

Do

Brasil:

CNCFlora do Instituto de Pesquisas do

http://www.floradobrasil.jbrj.gov.br/

Jardim Botânico do Rio de Janeiro:

Lista Nacional das Espécies da Flora

http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-

Brasileira Ameaçadas de Extinção-

br/publicacoes

MMA:
http://www.mma.gov.br/biodiversidade/e
species-ameacadas-de-extincao/floraameacada
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