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A flora dos campos rupestres de canga da Serra dos Carajás é um projeto conjunto  
entre o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e o Instituto Tecnológico Vale e 
conta com a colaboração de aproximadamente 50 especialistas botânicos do Brasil e 
do exterior. As coletas botânicas na região de Carajás iniciaram no final da década de 
1960 com a descoberta das jazidas minerais na região. Os primeiros materiais 
coletados pela equipe do MPEG revelaram uma flora rica e ainda desconhecida. 
Muitas novas espécies foram descritas durante as três décadas seguintes, mostrando a 
importância desta região. No início dos anos 2000 as coletas novamente se 
intensificaram com a ampliação e abertura de novas minas de ferro. Atualmente, a 
flora conta com um acervo de mais de 16.500 exsicatas, incluindo novas coletas 
realizadas em 2015-1016, depositadas principalmente nos herbários MG, BHCB, 
HCSJ, RB, NY e INPA, sendo mais de 80% delas depositadas nos dois primeiros 
herbários.  A projeto engloba as espécies vegetais, vasculares e avasculares, que 
ocorrem sobre campo rupestre de canga. As serras de Carajás ocorrem em altitudes 
que variam entre 600 e 800 metros, envoltas por uma matriz Amazônica, no sudeste 
do estado do Pará. A amostragem inclui as Serras Norte, Sul e do Tarzan que se 
localizam dentro da Floresta Nacional de Carajás e as Serras Leste e da Bocaina, que 
se encontram fora desta unidade de conservação. A lista de espécies vegetais das 
cangas de Carajás contam com 141 famílias e 582 espécies, sendo 36 Briófitas, 80, 
pteridófitas, uma Gimnosperma e 464 Angisopermas. Até o momento 49 espécies 
foram descritas baseadas em amostras provenientes desta região, sendo muitas delas 
endêmicas das cangas. Destacam-se os gêneros monosepecíficos endêmicos das 
cangas Monogereion e Parapiqueria (Asteraceae) e Carajasia (Rubiaceae). Todas as 
famílias serão monografadas e publicadas em dois volumes especiais, 50% delas no 
final de 2016 e o restante no final de 2017. Espécies novas encontram-se em processo 
de descrição pelos especialistas colaboradores do projeto. Visto a importância 
econômica da região e o aumento dos processos minerários em Carajás, o 
conhecimento detalhado e autenticado da flora é uma ferramenta extremamente útil 
para auxiliar na conciliação da utilização dos recursos naturais e na conservação da 
biodiversidade da região. 
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