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Seção: Coleções - Herbários e Informática

DISTRIBUIÇÃO DE CACTACEAE NO ESTADO DA PARAÍBA A PARTIR DE DADOS DE 
HERBÁRIOS
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Com o objetivo de contribuir para o estudo da distribuição biogeográfica de espécies de Cactaceae no es-
tado da Paraíba foi realizado um levantamento a partir de dados disponibilizados no sistema  speciesLink, 
que oferece informações primárias sobre biodiversidade em museus, herbários e coleções microbiológicas. 
Para o levantamento foram selecionados seis Herbários (JPB, UFP, HUESC, HUEFS, EAC, e HTSA). O 
critério de escolha dos Herbários está relacionado com a regionalidade, pois em análise preliminar não 
foram observados registros nos demais. Foram selecionados todos os itens da família, e transferidos para 
um banco de dados. Foram encontrados 488 registros, em 83 municípios, distribuídos em 22 microregiões 
paraibana. Com o total de 60 espécies e 13 gêneros, sendo a espécie mais representada Cereus jamacaru 
DC. subsp. jamacaru, com o total de 67 registros, seguida de Pilosocereus pachycladus subsp. pernambu-
coensis (Ritter) Zappi, com 63 registros. Dentre os 83 municípios observados, o de Pocinhos apresentou 
maior abundancia com 38 itens. O Herbário JPB- Lauro Pires Xavier (UFPB) apresentou a maior intensidade 
e diversidade, com 291 registros para 36 espécies. Às microrregiões do Curimataú Ocidental e Cariri Oci-
dental foram as que mais se destacaram em número de coletas. Porém, o Cariri Ocidental apresentou maior 
diversidade, representado por 22 espécies, este fato pode estar relacionado com o clima Semi-árido (Bsh) 
e os menores índices de precipitação do estado, características comuns a estas microregiões, condições 
nas quais Cactaceae de maneira geral estão adaptadas. Conclui-se que todas as espécies de Cactaceae 
encontradas no estado da Paraíba, observadas neste estudo, são encontradas nas diferentes regiões, com 
uma maior abundância e diversidade em áreas secas as quais possuem os menores índices de precipitação, 
condições favoráveis ao desenvolvimento das mesmas.
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