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Seção: Coleções - Herbários e Informática
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As coleções botânicas se apresentam em diferentes formas, compostas por partes ou indivíduos completos. 
As coleções de madeiras, por sua vez, são uma modalidade de acervo botânico que preservam amostras 
de madeiras de diferentes regiões. A Xiloteca Vale do São Francisco foi fundada em agosto 2008 com o pro-
pósito de estabelecer uma coleção de referência para Caatinga, sendo um importante acervo para subsidiar 
as pesquisas no Semiárido nordestino que possui apenas duas outras xilotecas. Portanto, o objetivo desse 
estudo foi apresentar o desenvolvimento dessa coleção nos últimos quatro anos. Com a implantação do Pro-
jeto de Integração do Rio São Francisco, o Centro de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas 
da Caatinga obteve acesso às áreas de supressão vegetal, permitindo a coleta e a implantação da coleção 
de madeiras do Vale do São Francisco. Após a coleta, a madeira é submetida a um corte padrão, secagem 
em estufa (~40°C) ou em temperatura ambiente e gerenciamento no banco de dados denominado Carolus®. 
Até o momento, a coleção dispõe de 226 registros, distribuídos em 30 famílias, 83 gêneros e 95 espécies, 
destes, 98,6% identificadas em nível de família, 96,9% em nível de gênero e 90,7% em nível de espécie. Em 
2009 a coleção apresentou o maior número de novas espécies, com 42 novos registros.  Em 2011 ocorreu 
o número máximo de coletas, 80 exemplares, nesse mesmo ano foram incorporados 30 exemplares na 
Xiloteca acompanhado de exsicatas, que foram incorporadas no Herbário Vale do São Francisco, aproxi-
madamente 66% da quantidade atual de exsicatas que acompanham os exemplares da Xiloteca. Em 2012 
ocorreu o incremento de 384 fotos em 135 registros do acervo, aproximadamente de 60% de toda coleção 
fotografada. O acervo encontra-se disponível para comunidade científica, sendo uma importante ferramenta 
de consulta de madeiras da Caatinga, para auxiliar na identificação, caracterização anatômica e morfológica 
de material botânico através da madeira.
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