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Seção: Coleções - Herbários e Informática

CACTACEAE NO ESTADO DE ALAGOAS: LISTA ATUALIZADA.(1)
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Cactaceae possui 124 gêneros e aproximadamente 1.440 espécies, com distribuição quase exclusivamente 
neotropical. O Brasil, com cerca de 200 espécies catalogadas, é considerado um dos centros de diversidade 
da família, concentrando-se no Nordeste a maior parte das espécies. A família é facilmente reconhecida pela 
presença de caule suculento, caracterizadas pela presença de três tipos de ramos: vegetativos normais; as 
aréolas capazes de produzir folhas, espinhos, outros ramos vegetativos e/ou flores; e ramos floríferos, nos 
quais o ovário da flor se encontra imerso. O presente trabalho busca preencher lacunas de conhecimento 
sobre Cactaceae para o estado, especialmente para a caatinga, onde o grupo é mais diversificado e pouco 
amostrado nas coleções científicas. Desde setembro de 2011, levantamentos bibliográficos, consultas aos 
herbários e excursões a campo, para coleta de material botânico vêm sendo realizados. Os gêneros de 
Cactaceae coletados no estado são mais representados para ambientes de caatinga, contudo esta vem 
passando por extenso processo de alteração e deterioração ambiental levando a uma rápida perda de espé-
cies únicas. A família está representada no estado por 20 espécies subordinadas a 10 gêneros dos quais os 
mais representativos foram Rhipsalis com cinco espécies, Melocactus e Pilosocereus, três cada, Cereus e 
Tacinga duas cada. Os demais gêneros Pereskia, Hylocereus, Brasiliopuntia, Harrisia e Epiphyllum estão re-
presentados por uma espécie. R. olivifera N.P.Taylor & Zappi e R. teres (Vell.) Steud. constituem as primeiras 
referências para o estado. Será apresentada uma lista atualizada, obtida a partir de análises morfológicas 
das exsicatas depositadas nos Herbários MAC e MUFAL, bem como mapa de distribuição das espécies no 
estado e ilustrações. A pesquisa contribui para a identificação e conhecimento das espécies de Cactaceae 
para a flora de Alagoas, e amplia o conhecimento sobre sua distribuição para a conservação dos ambientes 
onde ocorre.
 
Palavras-chave: Caryophyllales, Caatinga, Flora de Alagoas 
 
Créditos de Financiamento: (1) Apoio: Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas - IMA. 
 
(2) Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde – ICBS, Curso 
de Ciências Biológicas, Maceió, Alagoas, Brasil. julianasilva.botanica@gmail.com  
(3) Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, Herbário MAC. Av. Major Cícero de Góes Monteiro, 
Mutange, Maceió, Alagoas, Brasil.


