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Catálogo| Catalog

Olá, pessoal! Muito
prazer, sou o Eólico!
Hello, folks! Nice to meet
you. I’m Eólico!

Por meio deste Catálogo convidamos você
para conhecer uma pequena parte da
biodiversidade de um município situado no
estado da Bahia.
Through this Catalog we invite you to
experience a small part of the biodiversity
of a city located in the southwest of Bahia.
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Caetité| Bahia | Brasil
O município de Caetité, pertence a região dos Gerais,
sudoeste do estado da Bahia, região Nordeste do Brasil.
The city of Caetité belongs to the Gerais Region, in the
southwest of Bahia.

BA
Caetité
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Prefácio| Preface

O que será visto nas próximas páginas do presente Catálogo tem como
principal objetivo apresentar à comunidade uma pequena parte da
diversidade zoobotânica do município de Caetité, estado da Bahia. Este
trabalho apresenta os resultados de flora e fauna obtidos durante o período
de monitoramento ambiental das atividades de instalação do projeto de
geração de energia eólica denominado Centrais Eólicas de Caetité – CEC,
implantado na zona rural do referido município em 2014. Este
empreendimento encontra-se em operação desde o segundo semestre de
2015, sendo que nesta fase estão sendo mantidas as campanhas de
monitoramento da fauna local, bem como é promovido o engajamento à
educação ambiental nos âmbitos formal e informal, através da disseminação
de conhecimento e da inserção social nas questões-chave relativas à
biodiversidade local.

What will be show on the following pages of this Catalog aims to present to
the community a small part of zoobotanic diversity of Caetité, Bahia. This
work combines the results obtained during the environmental monitoring of
the activities developed for the installation of the wind power generation
project called Centrais Eólicas de Caetité – CEC, deployed in the rural area
of the city, in 2014. This enterprise is in the operational stage since the second
semester of 2015, and has maintained the monitoring campaigns of the local
fauna, as well as the commitment to environmental education in formal and
informal areas , promoting the dissemination of knowledge and social
inclusion in biodiversity issues.
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Introdução| Introduction
O Brasil é o quinto maior país do mundo em dimensões territoriais e o maior entre os países tropicais, com
área de 8.514.877 km² e jurisdição sobre mais de 3,5 milhões de km² de águas costeiras. Quase todo o território
está situado na zona tropical do globo e apenas uma pequena porção do extremo sul está situada na zona
temperada.
Devido à sua magnitude espacial e às peculiaridades biogeográficas, o Brasil comporta uma variedade de
climas, de relevo, de solos e de vegetação, e as várias combinações destes fatores produzem diferentes biomas,
ecorregiões e incontáveis ecossistemas, além de possuir o maior sistema fluvial do mundo. Possui um mostruário
completo das principais paisagens das áreas tropicais, sendo reconhecidos em seu território cinco grandes
domínios paisagísticos e macroecológicos (AB´SABER, 2003):
1) Domínio das terras baixas florestadas da Amazônia;
2) Domínio dos chapadões centrais recobertos por cerrados, cerradões e campestres;
3) Domínio das depressões interplanálticas semiáridas do Nordeste;

4) Domínio dos “mares de morros” florestados, e
5) Domínio dos planaltos das araucárias.
A diversidade de ecossistemas do Brasil é um dos principais fatores responsável pela elevada riqueza de
espécies de fauna e de flora, que chega a representar 13% da biota mundial. O país ocupa a 1º colocação em
riqueza total de espécies e foi um dos inspiradores do conceito de megadiversidade (MITTERMEIER et al. 1992).
Com dimensões continentais, o país é dividido em 26 unidades federativas e um Distrito Federal.

Brazil is the fifth largest country in territorial dimensions and the biggest among tropical countries, with an
area of 8,514,877 km² and jurisdiction over more than 3.5 million km² of coastal waters. Almost the whole
territory is situated in the tropical zone of the globe and only a small portion of the southern is located in the
temperate zone.
Because of its spatial magnitude and biogeographical peculiarities, Brazil includes a variety of climates, relief,
soil and vegetation, and the combinations of these factors produce different biomes, ecoregions and countless
ecosystems, as well as having the largest river system in the world. The country has a complete showcase of the
main landscapes of tropical areas and is divided into five major landscaped and macroecological areas:
1) Amazon’s forested lowlands;
2) Central plateaus covered by savannas and grassland;
3) Semi-arid interplanálticas depressions in the Northeast;
4) “Hill seas“ with forested vegetation, and
5) Plateaus of Araucaria (AB´SABER, 2003).
The Brazil's diversity of ecosystems is one of the major factors responsible for the high number of species of
fauna and flora, which can represent up to 13% of the world's biota. The country occupies the 1st place in overall
species richness and inspired the concept of mega-diversity ( MITTERMEIER et al . 1992). With continental
dimensions, the country is divided into 26 federal units and a Federal District.
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Introdução| Introduction
O estado da Bahia representa cerca de 7% do território nacional e possui uma variedade de ambientes, o
que reflete em uma biota diversificada. Além disto, detém grande número de espécies endêmicas. A cidade de
Caetité, por sua vez, está localizada a sudoeste do estado e possui clima ameno, embora esteja situada na região
semiárida. O município apresenta características dos biomas Cerrado e Caatinga, sendo considerada zona de
transição entre esses dois biomas. Em meio ao cerrado - denominado localmente de "gerais" - surgem ilhas de
mata com características de floresta tropical (Mata Atlântica), chamadas de "capões".
O bioma predominante na região do município, a Caatinga, é um bioma exclusivamente brasileiro,
caracterizado principalmente pelas altas temperaturas e pela escassez de chuvas. Devido ao clima árido, os solos
da caatinga são pedregosos e secos. Neles habitam cerca de 27 milhões de pessoas, das quais grande parte é
carente e precisa de recursos da sua biodiversidade para sobreviver. Erroneamente associada à baixa diversidade
de espécies, a caatinga possui uma grande riqueza tanto de espécies quanto de ambientes. Dados apontam a
presença de 932 espécies de plantas, 148 de mamíferos e 510 de aves, entre outros. Por exemplo, o sapo-cururu,
a cotia, a gambá, o preá, o veado-catingueiro, o tatu-peba e o sagui-do-nordeste são alguns dos animais que
vivem na Caatinga. A emburana, a aroeira, o umbu, a baraúna, a maniçoba, a macambira, o mandacaru e o
juazeiro são algumas das espécies mais comuns de sua flora. Muitas dessas espécies só existem nessa região,
sendo consideradas endêmicas. Ainda assim, a Caatinga ainda é pouco estudada, sendo o bioma menos
conhecido do Brasil. Historicamente, a Caatinga é um dos biomas mais degradados do país, concentrando mais
de 60% das áreas susceptíveis à desertificação. Esta região vem sofrendo com a ausência de práticas de manejo
do solo e com a monocultura e pecuária extensiva, além de inúmeras queimadas. O Cerrado é comumente
conhecido como savana brasileira e caracteriza-se pelo clima tropical de altas temperaturas e estação seca
definida. Trata-se do segundo maior bioma do país, ocupando mais de dois milhões de quilômetros quadrados,
24% do território nacional.

The state of Bahia represents about 7% of the naciotal territory and has a variety of environments, which
reflects on the biota diversity. It also holds a large number of endemic species. The city of Caetité is located on the
southwest of the state and has a mild climate, although it is located in the semiarid region. The city has
characteristics of Cerrado and Caatinga, and is considered a transition zone between these two biomes. In the
middle of Cerrado - locally referred to as "generals" - forest islands arise with tropical characteristics (Atlantic
Forest), called "clumps".
The predominant biome in the municipal region, the Caatinga is an exclusively brazilian biome, mainly
characterized by high temperatures and lack of rainfall. Due to the arid climate, the savanna soils are stony and
dry. There are about 27 million people living in this biome, of whom much is lacking and needs resources of
biodiversity to survive. Wrongly associated with low species diversity, the Caatinga has a wealth of both species
and environments. Data indicate the presence of 932 species of plants, 148 species of mammals and 148 species
of birds, among others. For example, the frog, the agouti, the opossum, the cavy, the brocket deer, armadillo and
marmoset-of-northeast are some of the animals that live in the Caatinga. The emburana, mastic, umbu, the
baraúna, maniçoba, the macambira, the mandacaru and jujube are some of the most common species of this
type of flora. Many of these species exist only in this region, being considered endemic. Finally, the Caatinga is still
little studied, being the least known biome in Brazil. Historically, the Caatinga is one of the most degraded biomes,
concentrating over 60% of the areas susceptible to desertification. This region has suffered from the absence of
soil management practices, monoculture and extensive cattle, in addition to numerous forest fires. The Cerrado is
commonly known as Brazilian savannah and is characterized by containing tropical high temperatures and dry
season. It is the second largest biome in the country, covering more than two million square kilometers, which
represent almost 24% of the national territory.
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Introdução| Introduction
Os solos desse bioma possuem baixo pH, baixa fertilidade e alto nível de alumínio, além de pouca
disponibilidade de água em sua superfície. Em razão dessas condições geográficas, o Cerrado apresenta uma
vegetação adaptada à escassez de nutrientes. As raízes de suas árvores podem, por exemplo, atingir grandes
comprimentos na busca da sobrevivência. A extensão do Cerrado se traduz em biodiversidade: é a savana mais
biodiversa do mundo com aproximadamente 330 mil espécies de plantas e animais, com um expressivo
percentual de espécies endêmicas. A fauna é tão diversa quanto a flora. Estima-se que existam mais de 320 mil
espécies de animais, sendo 195 apenas de mamíferos. Há um destaque especial para a diversidade de
invertebrados presentes no bioma, mas ainda pouco conhecida. Neste se destacam os insetos, os quais
correspondem a 28% da biota existente no Cerrado, de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente.
A preservação da biodiversidade é um dos mais relevantes dilemas e desafios da sociedade humana moderna.
O modelo de gestão e exploração dos recursos naturais tem resultado em sérias ameaças à sobrevivência de
várias espécies, as quais se encontram ameaçadas de extinção. Também se somam como fatores de risco para o
bioma as queimadas e a ampla demanda de lenha para a produção de carvão vegetal para a indústria
siderúrgica.
O desmatamento e as queimadas já devastaram 100 milhões de hectares do Cerrado, ou seja, metade do
bioma. Tais práticas de uso do solo são as principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa no
Brasil. Atualmente, as principais causas de desmatamento estão associadas à extração de mata nativa para a
produção de lenha e carvão vegetal destinado às fábricas gesseiras e para a produção siderúrgica. Tal impacto é
sentido na fertilidade do solo, na extinção de espécies da fauna e flora e, consequentemente, na piora da
qualidade de vida da população. Essas práticas já levaram à devastação de 45% deste bioma.
Sem acesso aos recursos necessários para sua sobrevivência e sofrendo o impacto de todas essas práticas
predatórias, muitas comunidades locais ficam isoladas pelas limitadas possibilidades de permanência, resultando
no êxodo rural.

The soils of this biome have low pH, low fertility and high levels of aluminum as well as a limited availability of
water on its surface. Because of these geographical conditions, the Cerrado vegetation has adapted to the
shortage of nutrients. The roots of their trees can, for example, achieve great lengths on the search of survival.
The extent of the cerrado biodiversity translates into: it is the most biodiverse savanna in the world with
approximately 330 thousand species of plants and animals, with a significant percentage of endemic species. The
fauna is as diverse as the flora. It is estimated that there are over 320 thousand species of animals, and only 195
mammals. There is a special emphasis on the diversity of invertebrates present in the biome, but there is still little
information known. The insects stand-out on the invertebrates group, which correspond to 28% of the existing
biota in the Cerrado, according to data from the Brazil’s Ministry of Environment.
The preservation of the biodiversity is one of the most important dilemmas and challenges of modern human
society. The model of management and exploitation of natural resources has resulted in serious threats to the
survival of several species, which are endangered. Still, there are some risk factors that add to this scenario, such
as forest fires and the wide wood demand for the production of charcoal to the steel industry.
Deforestation and fires have devastated 100 million ha of the cerrado, i.e. half of the total biome. Such land
use practices are the main factor responsible for the emission of greenhouse gases in Brazil. Currently, the main
causes of deforestation are associated with the extraction of native forest for the production of firewood and
charcoal to supply factories activities and mass production. This impact is felt on soil fertility, on the extinction of
fauna and flora species, and consequently, on the worsening of the population's quality of life. These practices
have led to the devastation of 45% of this biome.
Without access to the resources necessary for their survival and suffering the impact of all these predatory
practices, many local communities are isolated by the limited possibility of permanency, resulting in rural
depopulation.
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Entendendo o Catálogo| Understanding this Catalog
Conheça o significado de cada ilustração deste acervo e fique por dentro!
Understand the meaning of each illustration of this collection and become familiar!

ABREVIATURAS | ABBREVIATIONS
Indica o estado de conservação da biodiversidade da espécie de acordo com a lista vermelha de
espécies ameaçadas da IUCN - União Internacional de Conservação da Natureza (2012).
The figures presented below indicates the biodiversity conservation status of the species
according to IUCN - International Union for Conservation of Nature Red List (2012).

NE
GRAU DE AMEAÇA
DESCONHECIDO
NOT EVALUATED

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

QUASE AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
NEAR THREATENED

O mapa de ocorrência da espécie indica os estados brasileiros
nos quais há registro da espécie em questão. Não reflete
necessariamente a real distribuição geográfica.

VULNERÁVEL DE
EXTINÇÃO
VULNERABLE

EM PERIGO DE
EXTINÇÃO
ENDANGERED

Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

The Species register map indicates the brazilian states in
which there are records of each species. It is not a real
geographic distribution map.

CARACTERIZAÇÃO DA ESPÉCIE | DESCRIPTION OF THE SPECIES
HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

DIURNO
DIURNAL

INVERTEBRADOS
INVERTEBRATES

STATUS
STATUS

FLORAÇÃO
FLOWERING

NE

Setembro a
Novembro

GRAU DE AMEAÇA
DESCONHECIDO
NOT EVALUATED

September to
november

STATUS
STATUS

Neste Catálogo foi adotada a terminologia hábito
(zoologia) referindo-se ao período de atividade da
espécie.
In this Catalog it was adopted the word ‘habit’
(zoology) to refer to na activity period of the species.

QUASE AMEAÇADO DE
EXTINÇÃO
NEAR THREATENED

HÁBITO
HABIT

ARBÓREO
ARBOREOUS

Já em botânica, o hábito indica a forma geral de uma
planta, levando em consideração fatores como a
duração do caule, o padrão de ramificação, o
desenvolvimento e a textura.
In botany, the habit indicates the general shape of
the plant, taking into consideration factors such as
the stalk length, the branching pattern, the
development and the texture.
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PARTE I – FAUNA
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Lagartos| Lizards
Família Family Tropiduridae
Lagarto-de-crista-do-espinhaço
Rodrigues’ lava lizard
(Eurolophosaurus nanuzae)
Endêmico dos campos rupestres da Serra do Espinhaço,
situada na Bahia e em Minas Gerais. É um lagarto de
pequeno porte, que apresenta como característica marcante
em sua morfologia a presença de uma crista dorsal de
escamas imbricadas.

HÁBITO
HABIT

DIURNO
DIURNAL

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

INVERTEBRADOS
INVERTEBRATES

STATUS
STATUS

It is an endemic species from the Serra do Espinhaço,
corresponding to an elevated area in Bahia and Minas Gerais,
Brazil. It is a small lizard that has a main feature of a dorsal
top with overlapping scales.
Mapa de ocorrência da espécie
Occurrence species map

QUASE AMEAÇADO DE
EXTINÇÃO
NEAR THREATENED

Família Family Leiosauridae
Papa-vento
Lizard
(Enyalius bibronii)
Espécie com ampla distribuição, sendo comum em áreas de
Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga e Cerrado. Possui
hábitos diurnos e alimentam-se predominantemente de
insetos. São comumente encontrados no solo ou na
serrapilheira.
Species with wide distribution , being common in areas of
the Atlantic Forest, Amazon, Caatinga and Cerrado. It has
diurnal habits and feeds mainly on insects. They are
commonly found in soil or leaf litter.
Mapa de ocorrência da espécie
Occurrence species map

HÁBITO
HABIT

DIURNO
DIURNAL

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

INVERTEBRADOS
INVERTEBRATES

STATUS
STATUS

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN
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Lagartos| Lizards
Lagarto-de-rabo-grosso
Amaral's Brazilian Gecko
(Hemidactylus brasilianus)

Família Family Gekkonidae

Apresenta cauda curta e grossa, utilizada para
armazenamento de gordura. Possui 4-6 cm de
comprimento rostro-cloacal. Espécie abundante na
Caatinga, também presente em ambiente de Cerrado e
Mata Atlântica. De difícil encontro, considerada rara, pouco
sabe-se de sua história natural e ecologia. Sua dieta é
composta de centopeias e grilos e possui relatos de
predação pela formiga Dinoponera quadriceps. Durante o
dia é encontrado inativo sob a casca solta de tronco de
árvores.

HÁBITO
HABIT

DIURNO
DIURNAL

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

INVERTEBRADOS
INVERTEBRATES

STATUS
STATUS

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

Displays a stubby tail, used for storage of fat. It has 4-6 cm
of snout-vent length. It is an abundant species in the
Caatinga, and is also present in the Cerrado and in the
Atlantic Forest environments. It is a difficult species to find
and is considered rare, therefore, little is known of its
natural history and ecology. Their diet consists of millipedes
and crickets and they have predation accounts for ant
Dinoponera quadriceps. During the day it is found idle under
the loose bark of tree trunks.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

Família Family Polychrotidae
Lagarto-preguiça
Brazilian Bush Anole
(Polychrus acutirostris)
Espécie diurna que vive nas arvoretas, onde caça por meio
de espera os artrópodes arborícolas. São lagartos cujo
machos são territorialistas. É um lagarto difícil de ser
avistado, devido a sua coloração pró-críptica, acinzentada, e
seus movimentos lentos. Possui reprodução anual e as
fêmeas põem 7 a 31 ovos. Durante a época reprodutiva os
machos adquirem um colorido avermelhado na cabeça.
Diurnal species that live in the saplings, which hunt by
waiting the arboreal arthropods. The males lizards of this
species are territorial. It's a tough lizard to be seen because
of its pro- cryptic coloration , gray , and its slow movements.
It has annual reproduction and females lay 7-31 eggs.
During the breeding season the males acquire a reddish
color in the head.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

HÁBITO
HABIT

DIURNO
DIURNAL

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

VEGETAIS
VEGETABLES

INVERTEBRADOS
INVERTEBRATES

STATUS
STATUS

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN
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Serpentes| Snakes
Família Family Viperidae
Jararaca-da-seca
Caatinga Lancehead
(Bothrops erythromelas)
Serpente encontrada na região Nordeste do país. Única
espécie de jararaca que habita a Caatinga, é encontrada em
moitas de capins onde busca abrigo e alimento. O adulto tem
aproximadamente 60 cm. Trata-se de serpente peçonhenta
de importância médica, sendo responsável pela maior parte
dos acidentes registrados na região. Encontrar esta espécie
em condições naturais é considerado um evento raro.
This snake is found in the Northeast region of Brazil. It is the
only species of pit viper that inhabits the Caatinga, and is
found in grass thickets where seeks shelter and food. The
adult is about 60 cm. It is a poisonous snake of medical
importance, accounting for most of the accidents recorded in
the region. Finding this species under natural conditions is
considered a rare event.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

HÁBITO
HABIT

CREPUSCULAR NOTURNO
CREPUSCULAR NOTURNAL

!
Família Family Elapidae

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

STATUS
STATUS

VERTEBRADOS
VERTEBRATES

NÃO AMEAÇADO DE
EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

Animal peçonhento de importância médica
Animal venomous of medical importance

Coral-do-nordeste
Caatinga-coral-snake
(Micrurus ibiboboca)
Serpente facilmente reconhecida pelo seu colorido vivo. É
uma espécie de coral verdadeira frequente na região
nordeste do Brasil, daí seu nome popular. Tem cerca de 7080 cm. Possui a cabeça preta e branca, e anéis negros ao
longo do corpo. As cobras corais possuem veneno com
potencial a causar bloqueio neuromuscular, paralisia
respiratória e até mesmo óbito. No entanto, a prevalência de
acidentes por Micrurus é baixíssima, representando menos
de 0,5% do total de acidentes ofídicos.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

STATUS
STATUS

This snake is easily recognized by their brightful colours. It is a
common species in northeastern Brazil. It has about 70-80 cm,
a black and white head and black rings along the body . The
coral snakes has poison with the potential to cause
neuromuscular blockade, respiratory paralysis and even
death. However, the prevalence of accidents caused by
Micrurus are very low, representing less than 0.5 % of
snakebites.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

CREPUSCULAR NOTURNO
CREPUSCULAR NOTURNAL

VERTEBRADOS
VERTEBRATES

!

NÃO AMEAÇADO DE
EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

Animal peçonhento de importância médica
Animal venomous of medical importance
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Serpentes| Snakes
Família Family Dipsadidae

Corredeira
Snake
(Philodryas livida)
Espécie endêmica do bioma Cerrado. É considerada uma
espécie rara. Aspectos sobre sua ecologia e história
natural ainda são desconhecidos. Acredita-se que suas
populações estejam em declínio com base na extensa
perda de habitat ao longo da área de ocorrência dessa
espécie.
It is an endemic species of the cerrado, considered as a
rare species. Aspects of their ecology and natural history
are unknown. It is believed that its declining populations
are based on extensive loss habitat along the area of
their occurrence.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

STATUS
STATUS
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

DIURNO
DIURNAL

VERTEBRADOS
VERTEBRATES

VULNERÁVEL DE EXTINÇÃO
VULNERABLE

Família Family Colubridae
Cobra-de-ferrão
Gomes' Burrowing Snake
(Apostolepis cearensis)
Espécie de serpente endêmica do bioma Caatinga. Tem sido
registrada predominantemente em terras baixas do
semiárido da Caatinga, com alguns registros isolados em
áreas mais altas. Habita locais com vegetação do tipo
herbácea, caatinga arbustiva e arbórea e florestas úmidas
com solos arenosos. Possui hábitos fossoriais e se alimenta de
outros vertebrados alongados.
It is an endemic species of Caatinga, that has been reported
predominantly in lowland semi-arid Caatinga, with some
isolated records in higher areas. This species lives in areas
characterized by the presence of herbaceous vegetation,
shrub, trees savanna and rainforest with sandy soils. It has
fossorial habits and feeds on other elongated vertebrates.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

STATUS
STATUS

Mapa de ocorrência da espécie
Species register map
DIURNO
DIURNAL

VERTEBRADOS
VERTEBRATES

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN
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Serpentes| Snakes
Família Family Colubridae

Boipeva
Snake
(Xenodon nattereri)
Espécie pouco conhecida, possivelmente terrícola e fossorial,
com atividade diurna. Possui ampla distribuição, com
registros no Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul do Brasil.
Trata-se de uma espécie que ocorre em áreas abertas com
solo arenoso. É áglifa e alimenta-se de lagartos e de seus
ovos. Ovípara, coloca de 2 a 10 ovos, havendo indícios de
reprodução sazonal, na estação chuvosa.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

STATUS
STATUS

NE
DIURNO
DIURNAL

VERTEBRADOS
VERTEBRATES

This species is little known, possibly terrestrial and fossorial
with daytime activity. It has wide distribution, with records in
the Northeast, Midwest, Southeast and South of Brazil. It
occurs in open areas with sandy soil, do not present poison
pryes and feeds on lizards and their eggs. It is oviparous, and
is capable to lay from two to 10 eggs, with evidence of
seasonal reproduction in the rainy season.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

GRAU DE AMEAÇA
DESCONHECIDO
NOT EVALUATED

Família Family Colubridae
Boipeva-de-merrem
Boipeva-of-merrem
(Xenodon merremii)
Espécie terrícola e de atividade diurna. Apresenta coloração
amarelada, mas há grande polimorfismo no grupo. Como não
possui peçonha nem realiza constrição, a Boipeva-de-merrem
devora seu alimento vivo! Embora não seja peçonhenta, é
uma serpente agressiva, podendo desferir botes e até
morder. Quando ameaçadas, achatam o corpo. Apresenta
vente claro e possui faixa pós-ocular bem nítida. Mede cerca
de 130 cm.
This species is essentially terrestrial and has diurnal activity. It
presents yellowish colours, but there is great polymorphism in
the group. Because the species does not have venom or
constriction performs, the Boipeva-of-Merrem devours the
food while it is still alive! Although not poisonous, is an
aggressive snake, and can deliver boats and even bite. When
threatened, they flatten the body. It presents clear belly and
has very clear post-ocular range and measures about 130 cm.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

STATUS
STATUS

NE
DIURNO
DIURNAL

VERTEBRADOS
VERTEBRATES

GRAU DE AMEAÇA
DESCONHECIDO
NOT EVALUATED
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Aves| Birds
Família Family Icteridae
Vira-bosta
Shiny Cowbird
(Molothrus bonariensis)
Ave que possui hábito de fuçar nas fezes do gado a procura de
sementes mal digeridas, o que lhe confere seu nome popular
vira-bosta. Apresenta hábitos reprodutivos parasitários,
deposita seus ovos nos ninhos de outras aves para que elas
criem seus filhotes. O macho adulto é preto-azulado, mas
dependendo da iluminação só se enxerga a cor negra. A
fêmea é marrom-escura. A fêmea põe 4 ou 5 ovos por
postura, sendo 1 no ninho de cada hospedeiro. Mede cerca
de 20 cm.
Bird that has habits of poking around in the cattle feces
looking for poorly digested seeds, which gives it its popular
name of ‘turns turd’. It presents parasitic reproductive habits
and lays eggs in the nests of other birds so that they create
their young. The adult male has a bluish-black color, but
depending on the lighting only the black color can be seen. The
female has a dark brown color. The female lays 4 or 5 eggs per
clutch, 1 in the nest of each host. It measures about 20 cm.

HÁBITO
HABIT

DIURNO
DIURNAL

Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

VEGETAIS
VEGETABLES

INVERTEBRADOS
INVERTEBRATES

STATUS
STATUS

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

Família Family Icteridae
Sofrê
Campo Troupial
(Icterus jamacaii)
Espécie com colorido vivo laranja. É comum em áreas da
caatinga e zonas secas abertas, onde pousa em cactáceas, e
também em bordas de florestas e clareiras, nos locais mais
úmidos. Vive aos pares. Não costuma acompanhar bandos
mistos de aves. Atinge a maturidade sexual de 18 a 24 meses.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

STATUS
STATUS

Species with colored bright orange. It is common in areas of
savanna and open dry areas where lands in cactuses, and also
on the edges of forests and clearings in wetter areas. It lives
in pairs. It does not follow mixed flocks of birds. It reaches
sexual maturity between 18 and 24 month.

Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

DIURNO
DIURNAL

INVERTEBRADOS VEGETAIS
FRUGÍVORO
INVERTEBRATES VEGETABLES FRUGIVOROUS

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN
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Aves| Birds
Tuim
Blue-winged Parrotlet
(Forpus xanthopterygius)

Família Family Psittacidae

É a menor ave da família dos papagaios e periquitos no Brasil
(12 cm), com o corpo todo verde, sendo um pouco mais
escuro nas costas. O bico é pequeno e cinza claro. Procuram
seu alimento tanto nas copas das árvores mais altas, como
em certos arbustos frutíferos. Constroem ninhos em ocos de
árvores, ninhos artificiais e cupins. Podem usar ninhos vazios
de joão-de-barro e de pica-paus pequenos. As fêmeas
colocam e incubam, por 17 dias, de 3 a 8 ovos. Apresenta
dimorfismo sexual.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

STATUS
STATUS

It is the smallest bird of the family of parrots and parakeets in
Brazil (12 cm), with the whole body colored in green, an little
darker in the back. The beak is small and light gray. They look
for their food both in the tops of the tallest trees as in certain
fruit bushes. They build nests in hollow trees, ins artificial
nests and termites. Can also use empty nests of john-of-clay
and of small woodpeckers. Females lay and incubated, for 17
days, from 3 to 8 eggs. It shows sexual dimorphism.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

DIURNO
DIURNAL

FRUGÍVORO
FRUGIVOROUS

VEGETAIS
VEGETABLES

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

Família Family Psittacidae
Periquito-da-caatinga
Cactus Parakeet
(Eupsittula cactorum)
Aves que voam em bandos entre 6 e 8 indivíduos, sempre
vocalizando um som “krik-krik-krik-krik”. Costumam levantar
suas penas e ficar balançando a cabeça pra cima e pra baixo
quando com raiva. Vêem ao solo em busca de sementes e
para beber água. Possui a cabeça e corpo verde-acastanhada,
dorso verde-oliva, asas verdes com as pontas azuis, peito
alaranjado, bico marrom e barriga amarela. O ninho é
construído em cupinzeiros arborícolas ativos. Possui tamanho
de 25 cm.

Birds that fly in flocks between 6-8 individuals, always
vocalizing the sound "Krik-Krik-Krik-Krik". Usually raise their
feathers and shake their head up and down when they are
angry. They go to the ground searching seeds and drinking
water. It has head and green -brown body, olive back, green
wings with blue tips, orange chest, brown beak and yellow
belly. The nest is built in arboreal termites mounds that are
actives. It has length of 25 cm.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

HÁBITO
HABIT

DIURNO
DIURNAL

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

FRUGÍVORO
FRUGIVOROUS

VEGETAIS
VEGETABLES

STATUS
STATUS

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN
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Aves| Birds
Família Family Pipridae
Soldadinho
Helmeted Manakin
(Antilophia galeata)
O soldadinho ocorre nas matas ciliares do Brasil central e nas
matas da baixada pantaneira. Vive solitário, no máximo em
casais no mesmo território, pouco associados. Canta o ano
todo, ocasionalmente durante o período de muda, entre
janeiro e maio. O macho possui uma vasta crista vermelho vivo
que vai do alto da cabeça até o meio das costas, com penas
negras no restante do corpo. O macho acasala-se com, ao
menos, uma fêmea e mantém-se no território de reprodução
ao longo de todo o ciclo.
The Helmet Manakin is found in the riparian forests of central
Brazil and in the forests of the Pantanal lowlands. It is a lonely
species that lives, at most, in couples in the same territory, with
low individuals associated. Sings all along the year,
occasionally during the molting period, between January to
May. The male has a large bright red crest that runs from the
top of the head to the middle of the back, with black feathers
on the rest of the body. The male mates with at least one
female and remains in the playback area throughout the cycle.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

STATUS
STATUS

Mapa de ocorrência da espécie
Species register map
DIURNO
DIURNAL

VEGETAIS
VEGETABLES

INVERTEBRADOS
INVERTEBRATES

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

Quiri-quiri
American Kestrel
(Falco sparverius)

Família Family Falconidae

O quiri-quiri é o menor dos falcões e uma das menores aves
de rapina do Brasil, com tamanho aproximado de 23-27 cm.
Como a maioria das aves de rapina, o quiriquiri captura cobras, lagartos, roedores, morcegos, pardais e
filhotes de pombos, ajudando a controlar a população de
alguns animais que, na ausência de predadores, podem se
tornar pragas indesejáveis em áreas rurais e urbanas. Porém,
há relatos de predação de animais domesticados, como cães
e gatos, tornando este pássaro muito visado por seres
humanos.

HÁBITO
HABIT

DIURNO
DIURNAL

ALIMENTAÇÃO
23 cm
FEEDING

VERTEBRADOS
VERTEBRATES

STATUS
STATUS

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

The American Kestrel is the smallest of the falcons and one of
the smallest birds of prey in Brazil, measuring 23 to 27 cm.
Like most birds of prey, the American Kestrel catch snakes,
lizards, rodents, bats, sparrows and young pigeons, helping to
control the population of some animals that, in the absence of
predators, may become unwanted pests in rural areas and
urban. However, there are reports of domesticated animals
predation like dogs and cats, making this bird much endorsed
by humans.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map
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Aves| Birds
Família Family Tyrannidae
Noivinha
White Monjita
(Xolmis irupero)
Considerada uma das mais lindas aves do sertão nordestino,
destaca-se pela alvura de sua plumagem e de sua extrema
elegância de vôo. Ave quase totalmente branca, visto que
apenas as rêmiges primárias (penas da ponta das asas) e a
ponta das penas da cauda são negras; também são pretos o
bico e as pernas.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

STATUS
STATUS

Considered one of the most beautiful birds of the
northeastern backlands, the White Monjita stands out
because of the whiteness of its plumage and its extreme
elegance of flight. This bird is almost entirely white, having
only the primary pinions (feathers of wing tips) and the tip of
tail feathers in black color. They also have black beak and
legs.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

DIURNO
DIURNAL

INVERTEBRADOS
INVERTEBRATES

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

Família Family Tyrannidae
Suiriri
(Tyrannus melancholicus)
Quase tão conhecido como o bem-te-vi, é encontrado em
todo o Brasil. Com 22 cm de tamanho, adapta-se até aos
maiores conglomerados urbanos, desde que haja alguma
arborização. Costuma ficar pousado em poleiros expostos,
seja na parte alta da mata, seja em arbustos. Usa também
fios, cercas e estruturas. Vive solitário ou em casais, sendo
muito agressivos entre si.
Almost as well known as the Great Kiskadee, it is found
throughout the Brazil. With size up to 22 cm, it adapts to the
largest urban conglomerates, as long as they are provided
with some afforestation. Usually, they stay perched on
exposed perches, higher in the woods, or in the bushes. It also
uses wires, fences and structures. It can live alone or in pairs,
being very aggressive with each other.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

STATUS
STATUS

Mapa de ocorrência da espécie
Species register map
DIURNO
DIURNAL

FRUGÍVORO
FRUGIVOROUS

INVERTEBRADOS
INVERTEBRATES

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN
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Anfíbios| Amphibians
Família Family Leptodactylidae
Sapo-de-verruga
Carvalho's Escuerzo
(Odontophrynus carvalhoi)
Espécie de sapo com colorido escuro e uniforme. Contém
protuberâncias em todo o dorso, inclusive nas patas
posteriores, conferindo assim mecanismo que permite que o
animal se enterre e evite ressecamento.
Apresenta
comportamento reprodutivo explosivo, e seus girinos vivem
em pequenos riachos. Habita campos abertos em altitudes
elevadas da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.
Frog species with an uniform dark color. It has protrusions
around the back, including the hind legs, thus giving
mechanism which allows the animal to bury and to avoid
dryness. It presents explosive reproductive behavior, and their
tadpoles live in small streams. It inhabits open fields at high
altitudes of Caatinga, Cerrado and Atlantic Forest.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

NOTURNO
NOCTURNAL

INVERTEBRADOS
INVERTEBRATES

STATUS
STATUS

Mapa de ocorrência da espécie
Species register map
NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

Família Family Bufonidae
Sapo-cururu
Frog
(Rhinella jimi)
Sapo bastante comum em todo o nordeste brasileiro, pode
chegar ao tamanho de 20 cm e pesar aproximadamente 1 kg.
De hábito terrestre, este anfíbio alimenta-se principalmente
de insetos, não desperdiçando pequenos vertebrados como
camundongos e pequenas serpentes.
Apresenta glândulas de veneno (paratoides) próximas aos
olhos, liberando a toxina apenas quando pressionadas.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

STATUS
STATUS

Very common frog of throughout brazilian northeastern, that
can reach the size of 20cm and weighs about 1kg. With
terrestrial habit, this amphibian mainly feeds on insects, not
wasting small vertebrates, such as mice and small snakes.
It presents venom glands (parotoid) near the eyes, releasing
the toxin only when pressed.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

NOTURNO
NOCTURNAL

INVERTEBRADOS VERTEBRADOS
INVERTEBRATES VERTEBRATES

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN
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Anfíbios| Amphibians
Família Family Leptodactylidae
Rã-estriada
Rana Debigotes
(Leptodactylus mystacinus)
Espécie de pequeno a médio porte que alimenta-se de
insetos. Apresenta hábitos terrestres e semiaquáticos, e
possui atividade noturna. Habita ambientes secos a úmidos.
É encontrada na Caatinga, Cerrado e sistemas de dunas da
Mata Atlântica. Constrói ninhos em solos úmidos próximos a
corpos d’água temporários.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

NOTURNO
NOCTURNAL

INVERTEBRADOS
INVERTEBRATES

STATUS
STATUS

Small to medium sized species, that feeds on insects. It
presents terrestrial and semi-aquatic habits, and has
nocturnal activity. It inhabits dry to humid environments, and
is found in the Caatinga, Cerrado and Atlantic Forest dune
systems. This species build nests in moist soils near temporary
water bodies.

Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

Família Family Leptodactylidae
Rã-foi-não-foi
Bahia Dwarf Frog
(Physalaemus albifrons)
Espécie geralmente encontrada em áreas abertas dos Biomas
Cerrado e Caatinga, nos estados do Nordeste (Bahia, Ceará,
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte) e Sudeste
(Minas Gerais). Comumente associada a locais com poças
temporárias, onde reproduz-se e constroi ninhos na coluna
d’água.
Species usually found in open areas biomes Cerrado and
Caatinga in the Northeastern states (Bahia, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do Norte) and Southeast (Minas
Gerais). They are commonly associated to places with
temporary ponds where they reproduce, building nests in the
water column.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

NOTURNO
NOCTURNAL

INVERTEBRADOS
INVERTEBRATES

STATUS
STATUS

Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN
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Mamíferos| Mammals
Ordem Order Chiroptera
Morcego-fruteiro
White-lined Broad-nosed Bat
(Platyrrhinus lineatus)
Apresenta listas faciais e dorsais brancas, pelagem de
coloração cinza escuro e marrom, orelhas arredondadas do
mesmo tamanho da cabeça, folha nasal desenvolvida e
lanceolada. Vive em florestas e abriga-se em grutas e
também sob a folhagem densa da floresta, incluindo folhas
de palmeiras.

HÁBITO
HABIT

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

STATUS
STATUS

This species has facial and dorsal white lists, coat of dark
brown and gray color, rounded ears wiht the same size of
the head, and with developed and blade nasal leaf. They live
in forests and houses in caves and also in the dense foliage
of the forest, including palm fronds.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

NOTURNO
NOCTURNAL

INVERTEBRADOS FRUGÍVORO
INVERTEBRATES FRUGIVOROUS

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

Ordem Order Chiroptera
Morcego-fruteiro
Pallas's Long-tongued Bat
(Glossophaga soricina)
É uma espécie de morcego bastante comum e estudada.
Pode ocupar diferentes habitats, inclusive áreas urbanas
de cidades brasileiras. Apresenta importância ecológica,
pois age como polinizador de diversas espécies vegetais.
It is a very common and studied species of bat. It may
occupy different habitats, including urban areas of cities. It
presents ecological importance because it acts as a
pollinator of several plant species.

Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

HÁBITO
HABIT

NOTURNO
NOCTURNAL

ALIMENTAÇÃO
FEEDING

FRUGÍVORO
FRUGIVOROUS

STATUS
STATUS

NÃO AMEAÇADO
DE EXTINÇÃO
LEAST CONCERN
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Flora| Plants
Família Family Caryocaraceae
Pequi
(Caryocar brasiliense Camb.)
Árvore nativa do cerrado brasileiro, cujo fruto é muito apreciado
na culinária sertaneja. Possui ramos grossos tortuosos, casca
cinzenta
com
fissuras
longitudinais
e
cristas
descontínuas, folhas compostas, opostas. Suas flores são
hermafroditas, compostas por cinco pétalas esbranquiçadas, livres
entre si, com numerosos e vistosos estames. O pequizeiro floresce
durante os meses de agosto a novembro, com frutos madurando
a partir de setembro até o início de fevereiro.

STATUS
STATUS

FLORAÇÃO
FLOWERING

NE

Setembro a
Novembro

GRAU DE AMEAÇA
DESCONHECIDO
NOT EVALUATED

September to
november

HÁBITO
HABIT

Native tree from the brazilian cerrado whose fruit is very
appreciated in hinterland cuisine. It has thick tortuous branches,
gray bark with longitudinal fissures and discontinuous ridges,
compound leaves, and opposed to one another. Their flowers are
hermaphrodite, composed of five petals whitish pounds among
themselves, with numerous and showy stamens. The pequizeiro
blooms during the months from August to November with fruit
ripening from September to early February.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

ARBÓREO
ARBOREOUS

Família Family Vochysiaceae
Cinzeiro
(Vochysia tucanorum)
Esta espécie mede cerca de 10 m de altura, copa arredondada,
tronco de 30 a 40 cm de diâmetro, apresenta casca acinzentada,
pouco escamosa e estriada e quatro folhas por nó. Suas flores são
amarelas e vistosas. O fruto, em cápsula, apresenta várias
sementes aladas. É amplamente usada de forma ornamental seu
único inconveniente é crescer lentamente. Essa planta pioneira é
usada em reflorestamentos heterogêneos de áreas degradadas de
preservação. Sua madeira tem pouca aplicação prática (exceto
para caixotaria, confecção de brinquedos e artefatos leves ou
como lenha).
This species measures about 10 m high, has rounded crown, tree
trunk of 30 to 40 cm in diameter, has grayish bark, little flaky and
ridged and four leaves per node. Its flowers are yellow and showy.
The fruit is presented in capsule and has several winged seeds. It is
widely used in ornamental forms, beeing its only drawback the fact
that growns slowly. This pioneering plant is used in heterogeneous
reforestation of degraded areas of preservation. Its wood has little
practical application (except for crates, making toys and light
artifacts or firewood).
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

STATUS
STATUS

FLORAÇÃO
FLOWERING

HÁBITO
HABIT

Novembro a
Março

NÃO AMEAÇADO DE
EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

November to
March

ARBUSTIVO
SHRUBBY
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Flora| Plants
Família Family Fabaceae (Leguminosa)
Jurema-preta
Popular name
(Mimosa tenuiflora)
Espécie bem adaptada para um clima seco. Possui folhas pequenas
alternas, compostas e bipinadas com vários pares de pinas opostas.
Possui espinhos e apresenta bastante resistência às secas com
grande capacidade de rebrota durante todo o ano.
This species is well adapted to a dry climate. It has small alternated
leaves, composed and bipinnate with several pairs of opposite
pinnae. It has thorns and has enough resistance to drought with
great capacity for regrowth throughout the year.

STATUS
STATUS

FLORAÇÃO
FLOWERING

HÁBITO
HABIT

Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

Setembro a
Novembro

NÃO AMEAÇADO DE
EXTINÇÃO
LEAST CONCERN

September
to November

ARBUSTIVO
SHRUBBY

Família Family Fabaceae (Leguminosa)
Flor-do-cerrado
Flower-of-savanna
(Calliandra dysantha)
Planta de porte arbustivo com 1 ou 2 m de altura. As folhas são
bipinadas, com 4 a 7 pares de pinas e entre 20 e 50 foliólulos,
sésseis, medindo aproximadamente 10 mm de comprimento e
4 mm de largura. A beleza e a delicadeza de sua inflorescência é
conferida pela presença de numerosos estames longos e de
coloração avermelhada. O fruto é um legume de formato oblongo
com cerca de 10 cm de comprimento. A floração ocorre entre os
meses de março e setembro, com alguma variação regional.
Sized plant shrub with 1 or 2 m high. The leaves are bipinnate, 4 to 7
pairs of pinnae and between 20 and 50 foliolulous, sessile,
measuring approximately 10 mm long and 4 mm wide. The beauty
and delicacy of its inflorescence is conferred by the presence of
numerous long stamens and reddish. The fruit is a vegetable oblong
with about 10 cm long. Flowering occurs between the months of
March and September, with some regional variation.
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

STATUS
STATUS

FLORAÇÃO
FLOWERING

NE

Março a
Setembro

GRAU DE AMEAÇA
DESCONHECIDO
NOT EVALUATED

March to
September

HÁBITO
HABIT

ARBUSTIVO
SHRUBBY
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Flora| Plants
Família Family Malpighiaceae
Malpiguiácea
Malpiguiacea
(Stigmaphyllon paralias)
Espécie que apresenta flores hermafroditas, zigomorfa, com corola
amarela composta por cinco pétalas. As flores produzem oito
glândulas de óleo (elaióforos) localizadas externamente ao cálice,
em geral um par por sépala, assim como a maioria das espécies
neotropicais de Malpighiaceae. A produção de óleo tem por função
atrair e sustentar polinizadores, que se prendem pela mandíbula ao
visitar a flor. Os principais agentes polinizadores são as abelhas, as
quais utilizam o óleo para alimentação e desenvolvimento de suas
larvas e construção dos ninhos.
Species with hermaphrodite flowers, zygomorphic, with yellow
corolla consists of five petals. The flowers produce eight oil glands
(elaiophores) located externally to the cup, usually a couple of
sepals, like as most neotropical species of Malpighiaceae. The
production of oil has the function to attract and sustain pollinators,
which are linked by the jaw to visit the flower. The main pollinators
are bees, which use the oil for food and development of their larvae
and construction of the nest.
Mapa de ocorrência da espécie
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FLORAÇÃO
FLOWERING

NE

Setembro a
Fevereiro

GRAU DE AMEAÇA
DESCONHECIDO
NOT EVALUATED

September to
February

HÁBITO
HABIT

ARBUSTIVO
SHRUBBY

Pindaúva-do-campo
(Duguetia furfuracea)

Família Family Annonaceae

Espécie de arbusto que mede até 1,5 m de altura, com muitos galhos
que brotam desde a base. As folhas são simples, verdes quando
jovens, com densa pilosidade, com nervura central com cor de
ferrugem, estas medem de 3 cm a 4 cm de largura por 5 cm a 12 cm
de comprimento com base cuneada (em forma de cunha) e ápice ou
ponta arredonda. A lamina foliar tem textura como papel cartolina.
Apresenta verrugas amareladas ou galhas nas folhas. As flores são
hermafroditas e axilares (nascem na junção duma folha com o galho).
O cálice (invólucro externo) é solto com 3 sépalas livres, tomentosas
(coberta de lanugem) e a corola tem 6 pétalas carnosas, oblongas
(mais longa que larga) e avermelhadas.

STATUS
STATUS

FLORAÇÃO
FLOWERING

NE

Dados
insuficientes

GRAU DE AMEAÇA
DESCONHECIDO
NOT EVALUATED

HÁBITO
HABIT

Data Deficient
ARBUSTIVO
SHRUBBY

Shrub species measuring up to 1.5 m high with many branches that
sprout from the base. The leaves are simple, green when young, with
dense hairiness with midrib with rust-colored these measure 3 to 4 cm
wide by 5 to 12 cm long with cuneate base (in wedge-shaped) and the
apex or tip rounds. The leaf blade has a texture such as cardstock
paper. Displays yellow warts or galls on the leaves. The flowers are
hermaphroditic and axillary (born at the junction of a sheet of the
branch). The cup (outer shell) is released with 3 free sepals, covered in
lanugo and the corolla has 6 fleshy petals, oblong (longer than wide )
and reddish .

Mapa de ocorrência da espécie
Species register map

28

Flora| Plants
Cacto
Cactus
(Arrojadoa multiflora)

Família Family Cactaceae

Cacto colunar de porte arbustivo encontrado no Sudoeste do Estado
da Bahia, desde o sul do município de Caetité, noroeste de Riacho
Santana e leste de Tanque novo. Encontrado em áreas com elevação
entre 600 e 1000 m de altitude. Seu status de conservação aponta
em perigo de extinção principalmente porque estes cactos ocorrem
em apenas quatro sítios conhecidos em uma extensão menor que
5000 km² extremamente fragmentada, suas sub populações têm
número reduzido (cerca de 250 espécimes), em decréscimo pela
perda de habitat e o número total de indivíduos está abaixo de 5000
espécimes.

STATUS
STATUS

FLORAÇÃO
FLOWERING

HÁBITO
HABIT

Dados
insuficientes

Mapa de ocorrência da
espécie
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Data Deficient

EM PERIGO DE
EXTINÇÃO
ENDANGERED

Columnar cactus shrub found in the Southwest of State of Bahia,
since the southern city of Caetité to northwest of Riacho Santana and
the east of the Tanque Novo. Found in areas with elevation between
600 and 1.000 m high. Their conservation status points endangered
mainly because these cacti occur in only four sites known to a lesser
extent that extremely fragmented 5000 km², their subpopulations
have small numbers (about 250 species), and are in decrease by
habitat loss and the total number of individuals is below 5000
specimens.

ARBUSTIVO
SHRUBBY

Família Family Cactaceae
Quiabento
(Pereskia bahiensis)
O quiabento é uma planta da famílias das Cactaceae.
Diferentemente dos cactos mais conhecidos com caule verde e
suculento (cladódio) e ausência de folhas, esta espécie não é tão
suculenta assim; seu caule é lenhoso e tem aspecto seco e as
folhas estão presentes.
Endêmica do estado da Bahia, o quiabento cresce no bioma da
caatinga em altitudes entre 300 e 600 m de altitude. No sertão, é
bastante utilizada como cerca viva por ser de fácil plantio
(estaquia) e apresentar crescimento rápido.

The quiabento is a plant of the family of Cactaceae. Unlike the
most popular cactus with green and juicy stems (cladodes) and
absence of leaves, this species is not as juicy as other similar
species; its stem is woody and has dry appearance and leaves are
present.
Endemic found in Bahia, the quiabento grows in the savanna
biome at altitudes between 300 and 600 m altitude. In the
hinterland, it is often used as a hedge to be easy planting
(cuttings) and present rapid growth.

STATUS
STATUS

Mapa de ocorrência da
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Species register map

FLORAÇÃO
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Família Family Apocynaceae
Dipladênia
Jasmine of Brazil
(Mandevilla sp.)
Planta com flores grandes (10 cm de diâmetro), vistosas e
perfumadas. No exterior, a Dipladênia é conhecida como
jasmim-brasileiro, devido ao seu aroma que lembra o tuttifruti. Suas flores são rosas, com o centro arroxeado, folhas
largas e de margem ondulada, além de um anel de espinhos na
base das folhas, presente nos ramos mais velhos. A planta
apresenta grande valor ornamental.
Plant with large flowers (10 cm diameter), showy and fragrant.
In others countries, this plant is known as jasmine of Brazil, due
to its reminiscent multi-fruit aroma. The flowers are pink, with
purple and yellow center, broad leaves and wavy margin, plus
a ring of thorns at the base of the leaves, present in the older
branches. It presents great ornamental value.
Mapa de ocorrência da espécie
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STATUS
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FLORAÇÃO
FLOWERING

NE

Dezembro a
março

GRAU DE AMEAÇA
DESCONHECIDO
NOT EVALUATED

December to
March

HÁBITO
HABIT

ARBUSTIVO
SHRUBBY

Família Family Clusiaceae
Pau-santo
Flower-the-plateau
(Kielmeyera coriacea)
Planta de hábito arbóreo encontrada no bioma Cerrado. É uma
espécie caducifólia, típico de áreas mais abertas de Cerrado.
Atinge entre 2 e 6 m de altura, folhas simples e coriáceas e ficam
concentradas nos ápices dos ramos. Os frutos são carnosos,
alongados e ásperos. As flores e frutos são comumente utilizados
para fins ornamentais, cujos arranjos são popularmente
conhecidos como “flor-do-planalto”.

STATUS
STATUS

FLORAÇÃO
FLOWERING

NE

Agosto e
Dezembro

GRAU DE AMEAÇA
DESCONHECIDO
NOT EVALUATED

August to
December

HÁBITO
HABIT

Plant with arboreal habit of the Cerrado biome. It is a deciduous
species, typical of more open Cerrado areas. Reaches between 2
and 6 m high, has simple and leathery leaves and, concentrated in
the apexes of the branches. The fruits are fleshy, elongated and
rough. The flowers and fruits are commonly used for ornamental
purposes, whose arrangements are popularly known as " flowerthe - plateau."
Mapa de ocorrência da espécie
Species register map
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B

Bioma: Grande comunidade estável e desenvolvida, adaptada às condições ecológicas de uma certa
região e geralmente caracterizada por um tipo principal de vegetação, como por exemplo a floresta
temperada.
Biome: Large stable and developed community, adapted to the environmental conditions of a certain
region and usually characterized by a major vegetation type (eg. the temperate forest).
Caducifólia: Termo utilizado em Botânica para denominar plantas que perdem suas folhas em
determinadas estações do ano.

C

Deciduous: A term used in botany to name plants that lose their leaves in certain seasons.
Coloração pró-críptica: O mesmo que camuflagem. Termo usado para designar mecanismo de defesa,
no qual animais apresentam coloração semelhante ao substrato onde vive.
Pro-cryptic coloration: Same as camouflage. Term used to describe a defense mechanism in which
animals are similar in color to the substrate where you live.
Endêmico: nativo de, restrito a determinada região geográfica (diz-se de espécie, organismo ou
população).

E

Endemic: Native, restricted to certain geographic region (called species, organism or population).
Estaquia: Método de propagação vegetal que consiste em propiciar ou estimular o enraizamento de
porções de caules, ramos ou folhas.
Cutting: Plant propagation method consisting in providing or enhancing root portions of stems,
branches or leaves.

Fauna: Termo coletivo para a vida animal de uma determinada região ou de um período de tempo.

F

Fauna: A collective term for animal life in a particular region or a period of time.
Flora: Termo coletivo para a vida vegetal de uma determinada região ou de um período de tempo.
Flora: A collective term for the plant life of a particular region or a period of time.

Fossorial: Animal adaptado para escavar o solo.
Fossorial: Animal adapted to excavate the soil.

H
P
S

Habitat: Termo utilizado em Ecologia, que compreende o espaço e o ecossistema onde os animais se
desenvolvem, dentro de uma comunidade.
Habitat: Term used in ecology which includes the space and the ecosystem where animals develop,
within a community.
Peçonhento: Que tem peçonha; venenoso.
Venomous: Which has venom; poisonous.
Serrapilheira: Camada formada pela deposição e acúmulo de matéria orgânica morta em diferentes
estágios de decomposição que reveste superficialmente o solo. É a principal via de retorno de
nutrientes ao solo ou sedimento.
Litter: Layer formed by the deposition and accumulation of dead organic matter in different stages of
decomposition that superficially covers the ground. It is the main route of return nutrients to the soil or
sediment.
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