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A  família  Bignoniaceae  está  representada  por  aproximadamente  860  espécies  e
aproximadamente  104  gêneros,  com  distribuição  pantropical,  mas
predominantemente  neotropical.  Para  o  Brasil  estão  registrados  50  gêneros  e  450
espécies distribuídas em três tribos, Bignonieae (40), Crescentieae (um) e Tecomeae
(nove). O Estado do Ceará encontra-se inserido no semi-árido nordestino, “Polígono
das Secas do Brasil”, contando com a maior percentual de semi-aridez em sua área
de  abrangência.  Possui  uma  cobertura  vegetal  bastante  diversificada  e  complexa,
sendo  a  caatinga  com  cerca  de  72.980  km2,  a  unidade  fitoecológica  mais
representativa,  espacialmente.  O  presente  trabalho  objetivou  contribuir  para  o
conhecimento  das  Bignoniaceae  do  Estado  do  Ceará,  com  a  elaboração  de  chaves
analíticas,  descrições  e  ilustrações  para  o  reconhecimento  de  seus  táxons.  Foi
realizado  o  levantamento  dos  táxons  de  Bignoniaceae  catalogados  no  acervo  do
Herbário  Profº  Francisco  José  de  Abreu  Matos  –  HUVA da  Universidade  Estadual
Vale  do  Acaraú  –  UVA  e  no  Herbário  Prisco  Bezerra  –  EAC  da  Universidade
Federal  do  Ceará  –  EAC,  ao  mesmo  tempo  em  que  coletas  aleatórias  foram
realizadas em áreas selecionadas, no período de 2007 a 2010. Foram registradas 85
espécies  pertencentes  a  33  gêneros.  Os  táxons  mais  representativos  foram
Arrabidaea (18,6%) e Tabebuia (11,6%), os demais gêneros representaram 69,8%. A
maioria das espécies  foi  encontrada nas unidades fitoecológicas  caatinga (35,3%) e
carrasco  (22,4%).  As  espécies  Anemopaegma  athayde  A.H.  Gentry,  Anemopaegma
laeve DC.,  Arrabidaea dispar Bureau ex K. Schum., Arrabidaea bahiensis (Schau.)
Sandwith  &  Moldenke,  Godmania  dardanoi  (J.C.  Gomes)  A.H.  Gentry,  Melloa
quadrivalvis  (Jacq.)  A.H.  Gentry  e  Piriadacus  erubescens  (Mart.  ex  DC.)  Pichon.
estão registradas como endêmicas da caatinga. Segundo IUCN, Zeyheria tuberculosa
(Vell.)  Bur.  está  na  lista  da  flora  ameaçada  de  extinção.  Tabebuia  impetiginosa
(Mart.)  Standl  é  considerada  uma  planta  forrageira  nativa  da  bacia  do  Parnaíba  e
outras espécies, como Jacaranda brasiliana  Pers.,  ocorrem em encraves de cerrado
interior  do  Ceará.  Embora  a  família  Bignoniaceae  tenha  apresentado  significativa
representatividade na Caatinga, faz-se necessária a intensificação de coletas e estudo
taxonômico  do  grupo,  pois  há  uma  grande  lacuna  no  conhecimento  dos  táxons
existentes nesta unidade fitoecológica. 
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