
BOTÂNICA FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS

67

Seção: Ecologia Vegetal

Discocactus Pfeiff. (CACTACEAE): RESGATE E CONSERVAÇÃO DO GERMOPLASMA
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O gênero Discocactus possui espécies ameaçadas de extinção em maior ou menor grau, tornando as popu-
lações vulneráveis à conversão de seu hábitat. O resgate dessas espécies é a garantia de conservação de 
recursos genéticos em áreas de intensa perturbação antrópica  O objetivo deste estudo foi resgatar o patri-
mônio genético de três espécies de Discocactus na coleção viva do CRAD/UNIVASF, para a conservação ex 
situ a longo prazo, monitorar a sobrevivência das espécies e delinear estratégias para produção de mudas 
para futura reintrodução na natureza. O estudo de campo foi conduzido em populações naturais provenien-
tes do município de Juazeiro, Bahia. As espécies alvo foram Discocactus bahiensis Britton & Rose, conside-
rada em perigo de extinção (EN), Discocactus petr-halfari Zachar, criticamente ameaçada de extinção (CR) 
e Discocactus zehntneri Britton & Rose subsp. zehntneri, inclusa na categoria dados deficientes (DD). No 
resgate, as espécies foram identificadas e georreferenciadas. Os indivíduos foram transplantados, utilizando 
como substrato os solos do local de origem. Das sementes coletadas foram realizados testes de germinação 
conduzidos em laboratório sob condições controladas de luz e temperatura. Semanalmente foi realizado o 
controle da irrigação por microaspersão e manejo fitossanitário. Os indivíduos resgatados incluem adultos e 
plântulas, sendo 166 indivíduos de D. bahiensis, 189 de D. petr-halfari e 45 de D. zehntneri. Dessas espé-
cies, somente a D. petr-halfari originou frutos, cujas sementes produziram 400 plântulas. O resgate e a con-
servação ex situ dos espécimes incorporadas à coleção viva tiveram resultados promissores, uma vez que 
os indivíduos apresentaram sobrevivência de 99% para D. bahiensis, 93% para D. petr-halfari e 88% para D. 
zehntneri. O resgate e a posterior reintrodução na natureza parecem essenciais para assegurar a proteção 
desse patrimônio biológico, de modo a diminuir o impacto ocasionado à diversidade da flora da Caatinga. 
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