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RESUMO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O GÊNERO Manilkara Adans. (SAPOTACEAE) NO
 ESTADO DO CEARÁ
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Liliane Ferreira LIMA (2)

Carmen S. ZICKEL(3)

 

Conhecidas popularmente como maçaranduba, o gênero Manilkara Adans. está
 representado no Brasil por cerca 19 espécies, sendo 12 encontradas na região
 Nordeste, distribuídas em diferentes tipos vegetacionais, com maior
 representatividade em áreas de floresta atlântica e restinga, ecossistemas
 sujeitos a forte pressão antrópica. Caracteriza-se por apresentar porte arbóreo e
 arbustivo, latescente, e elevado potencial econômico devido a qualidade da
 madeira. Devido aos baixos índices de coletas botânicas do estado do Ceará
 quando comparado a outros Estados brasileiros, o objetivo deste trabalho foi
 identificar as espécies e analisar a distribuição geográfica de Manilkara no estado
 do Ceará, a fim de contribuir com informações sobre a flora do Estado, bem como
 atualizar dados referentes ao gênero. Este estudo baseou-se em dados obtidos
 através de consulta dos espécimes do Herbário Prisco Bezerra - EAC, além da
 consulta das exsicatas recebidas dos principais herbários do país. A partir das
 análises realizadas, são confirmados quatro táxons para o Ceará: Manilkara
 rufula (Miq.) H.J. Lam, Manilkara salzmannii (A. DC.) H.J. Lam, Manilkara triflora
 (Allemão) Monach. e Manilkara zapota (L.) van Royen (espécie cultivada). M.
 salzmannii foi registrada em áreas de restinga, M. rufula foi observada em áreas
 de floresta úmida, podendo ocorrer também em áreas de caatinga e Manilkara
 triflora, que possui, geralmente, hábito arbustivo, apresenta distribuição em áreas
 de restinga e cerrado/caatinga. Diante da avançada degradação ambiental, o
 registro dessas espécies indica a necessidade de mais coletas no Estado, frente
 ao pouco conhecimento sobre a flora do Ceará. Além disso, a partir de estudos
 de distribuição das espécies de Manilkara, é possível indicar áreas prioritárias
 para conservação, uma vez que o gênero apresenta espécies ameaçadas de
 extinção. (Agradecimento CNPq).
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