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RESUMO

O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, através de sua Coordenação Geral
 de Espécies Ameaçadas, vem promovendo a criação e execução de uma série de
 "Planos de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas".
 Historicamente pouco explorados em relação à família Cactaceae Juss., os
 estados do Maranhão, Piauí e Ceará foram contemplados com ações específicas
 para ampliação do conhecimento sobre a distribuição da família no PAN
 Cactáceas. No Ceará, parte da ação foi realizada entre 18 e 27 de janeiro de
 2011, por meio de uma expedição exploratória. Durante a viagem percorreu-se
 todo o setor oeste do estado visando contemplar principalmente as lacunas de
 coletas. Foram realizadas dezenas de coletas e registrados cinco novos táxons
 para o estado: Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger, Discocactus zehntneri
 Britton & Rose subsp. zehntneri, Melocactus oreas Miq. subsp. oreas,
 Pilosocereus chrysostele (Vaupel) Byles & Rowley subsp. chrysostele, Tacinga x
 quipa (F. A. C. Weber) N. P. Taylor & Stuppy. Além disso, foram realizadas
 coletas de espécies que ainda não possuíam voucher no estado, como
 Pilosocereus flavipulvinatus (Buining & Brederoo) F. Ritter. Com os novos
 registros, o Ceará torna-se ainda o 4º estado brasileiro com maior riqueza de
 espécies de Cactaceae (23 táxons) e o único ao norte do Rio São Francisco a
 possuir táxon endêmico: Pilosocereus chrysostele subssp. cearensis P.J.Braun &
 Esteves Pereira. Registros inusitados e vicariantes, como D. zehntneri e M. oreas
 (presentes somente no Ceará e na Bahia), trouxeram novos indícios sobre a
 biogeografia da família no nordeste brasileiro. No entanto, para atingir em
 plenitude a ação do PAN Cactáceas, de ampliar o conhecimento da família no
 estado do Ceará, pesquisas adicionais são necessárias na região central e no
 extremo sul do estado a fim de preencher as lacunas persistentes e determinar,
 com maior precisão, o status de conservação de cada táxon.
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