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As famílias Droseraceae e Lentibulariaceae pertencem ao grupo de plantas popularmente denominadas car-
nívoras, visto que possuem a capacidade de digerir suas presas – comumente insetos – através de enzimas. 
Representantes dessas famílias já foram registrados em levantamentos florísticos na Reserva Biológica 
Guaribas (Rebio Guaribas), no entanto, sua ocorrência não é observada ao longo de todo ano. O objetivo 
deste trabalho é avaliar os fatores abióticos que influenciam o (re)aparecimento de espécies dos gêneros 
Utricularia e Drosera em áreas de tabuleiro da Rebio Guaribas, Mamanguape, Paraíba. Os dados foram co-
letados de março a agosto de 2012, com a demarcação de cinco áreas medindo 30mx8m cada. Para carac-
terização do microhabitat, foram registradas, mensalmente, a temperatura, o percentual de umidade do ar 
e do solo, com o auxilio de um termohigrômetro portátil. A influência dos fatores abióticos para a ocorrência 
das espécies foi testada através de uma regressão múltipla. Nos meses de março e abril não foi registrada 
a ocorrência de nenhuma espécie das famílias estudadas. Esse foi um período mais seco e quente, com a 
umidade do solo de 0,7+0,22 (media + DP), a umidade do ar de 56,3+13,42 e a temperatura de 33,42+4,57. 
Em maio foram registradas as primeiras espécies de Utricularia (Lentibulariaceae): U. subulata e U. triloba. 
A ocorrência de Utricularia subulata foi afetada significativamente (P = 0,03) pelos fatores abióticos medi-
dos, sendo a umidade do solo o fator que mais contribuiu para sua ocorrência. A ocorrência de Utricularia 
triloba não foi afetada pelas variáveis abióticas (P < 0,05). A partir de junho, houve um aumento em relação 
à umidade, sendo a umidade do solo de 13,92+6,55 e a umidade do ar de 60,3+14,5, afetando o aumento 
populacional de U. subulata e influenciando significativamente o aparecimento de Drosera sessilifolia (P = 
0,01). Durante o mês de agosto foi registrada uma nova espécie, U. pusilla, que não se mostrou influenciada 
pelos fatores abióticos. A umidade do solo parece ser a variável que mais influencia a ocorrência de plantas 
carnívoras nesta região. A espécie do gênero Drosera parece ser mais exigente que as espécies de Utricu-
laria quanto às condições abióticas para o seu aparecimento, necessitando de condições de maior umidade. 
No entanto, a umidade do solo parece ter maior influência no aumento do tamanho populacional de espécies 
de ambos os gêneros. As espécies coletadas representam, aproximadamente, 67% das espécies registra-
das para as áreas de estudo e este trabalho traz os resultados preliminares do projeto de caracterização das 
preferências de microhabitats das famílias aqui apresentadas.
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