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A  Instrução  Normativa  no6,  de  28/10/2008,  estabelece  a  Lista  Oficial  de  Espécies
Ameaçadas da Flora Brasileira,  atualmente  em vigor.  O documento  considera  onze
espécies listadas como EX ou EW. Entretanto, não estão claros os critérios utilizados
para  a  aplicação  dos  conceitos  adotados.  Apesar  de  serem necessárias  informações
científicas  para  justificar  esta  ação,  não  foram  disponibilizados  os  documentos
usados  para  subsidiar  a  categorização  destas  espécies.  Com  a  recente  criação  do
Centro  Nacional  de  Conservação  da  Flora,  responsável  pela  coordenação  dos
esforços para a gestão de espécies ameaçadas, se fazem necessários esclarecimentos
conceituais  sobre  o  tema.  A  ausência  de  ferramentas  legais  para  reintrodução  de
espécies  extintas  na  natureza  demanda  cautela  na  aplicação  destas  categorias.  Uma
vez que um equívoco pode agravar ainda mais seu estado de conservação. O presente
estudo  tem como objetivo  revisar  o  conhecimento  científico  disponível  sobre  estas
espécies e reavaliar suas categorias de risco de extinção de acordo com os critérios
IUCN.  Foram  compiladas  as  informações  disponíveis  sobre  as  espécies  através  de
consultas  à  literatura  e  a  base  Specieslink.  Os  resultados  preliminares  apontam que
36% das listadas como EX ou EW não estão de acordo com a definição explicitada
através  da  Portaria  IBAMA  n° 06-N/92,  que  determina  como  extintas  aquelas  não
encontradas na natureza nos últimos 50 anos. Coletas recentes indicam a ocorrência
delas em localidades pouco coletadas,  de difícil  acesso,  ou mesmo em novas áreas.
Fato  que  evidencia  tanto  a  falta  de  rigor  em  relação  aos  critérios  adotados  para  a
aplicação  destas  categorias,  quanto  à  falta  de  adequação  do  conceito  de  extintas
adotado.  Além  disso,  é  necessário  garantir  rigor  ao  processo  de  documentação
associado  à  conservação  da  flora  e  dinamismo  ao  sistema  de  gestão  de  espécies
ameaçadas, de modo a permitir que as espécies extintas, após recoletadas, possam ser
rapidamente reintegradas ao processo de conservação. 

Palavras-chave:  Risco  de  extinção,  Espécies  Extintas,  Lista  Oficial,  Espécies
Ameaçadas, Critérios.

__________________________

? Centro Nacional de Conservação da Flora-CNCFlora. thiago@cncflora.net
2 Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil


