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O mau uso do solo para agricultura, pecuária e expansão imobiliária e a exploração madeireira 
desordenada, estão entre as principais causas da fragmentação e perda de habitats, conduzindo 
a extinção de espécies. Para alguns grupos biológicos pode-se acrescentar a pressão de coleta 
para uso ornamental e/ou medicinal . Os exemplos mais conhecidos para a Floresta Atlântica 
Nordestina são o desaparecimento de Cryptanthus zonatus (Vis.) Beer (Bromeliaceae) e 
Cattleya labiata Lindl. (Orchidaceae) em diversas localidades. O abastecimento do comércio 
ilegal com elementos da flora nativa até a depleção crítica dos estoques naturais, pode 
efetivamente levar as espécies a extinção. A prospecção de novas áreas onde ocorrem 
espécies ameaçadas e sua efetiva proteção aumentam as chances de manter populações 
viáveis, minimizando os riscos da extinção total. O objetivo deste trabalho é divulgar a 
descoberta de uma população de Aechmea muricata (Arruda) L.B. Sm. (Bromeliaceae), 
espécie em perigo de extinção restrita ao Centro de Endemismo Pernambuco. A população foi 
encontrada em maio de 2008 no afloramento rochoso Pedra do Cayango, em um 
remanescente de restinga do município pernambucano, Cabo de Santo Agostinho. O 
espécime-testemunho foi depositado no Herbário Geraldo Mariz da UFPE sob número 
52.368. Os indivíduos, cerca de 15-20, foram encontrados sobre a rocha formando ilhas de 
vegetação, sendo o hábito rupícola ainda não registrado para a espécie. No afloramento ocorre 
intensa extração de granito por uma pedreira. Até a segunda metade do século passado A. 
muricata era amplamente distribuída, principalmente nas restingas dos estados de 
Pernambuco e Alagoas. Seu uso ornamental e o emprego do fruto como expectorante e 
tonificante, foram as causas da intensa coleta e desaparecimento, juntamente com a destruição 
das restingas pela expansão imobiliária. Diante do quadro atual, A. muricata foi incluída na 
categoria em perigo de extinção no workshop Revisão da Flora Brasileira Ameaçada de 
Extinção, realizado pela Biodiversitas em 2005. O fim da coleta indiscriminada, além da 
criação de programas de reprodução, repovoamento e unidades de conservação que a 
contemple, se mostram como as únicas alternativas para a conservação de A. muricata na 
natureza. 
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