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Capparaceae possui grande representatividade em florestas sazonalmente secas. Por ser 

considerada uma das florestas secas de grande amplitude na América do Sul e exclusiva do 

Brasil, ainda não se conhece a distribuição da família na Caatinga. Portanto, o objetivo deste 

trabalho foi descrever o padrão de distribuição das espécies de Capparaceae ocorrentes na 

Caatinga, e sua distribuição intra domínio avaliando a riqueza de espécies e o esforço de 

coleta utilizando o método de quadrículas de 1 × 1 grau baseados na presença/ausência das 

espécies. Foram registrados seis gêneros e oito espécies de ampla distribuição na Caatinga, as 

quais foram classificadas em quatro padrões de distribuição: 1) restrito ao NE do Brasil, 2) 

amplo e contínuo no Brasil, 3) disjunto e 4) Neotropical. Das oito espécies, apenas uma é 

endêmica da Caatinga. As demais ocorrem também no Cerrado (6), Mata Atlântica (6), 

Amazônia (3), e Pantanal (3), além de outras áreas dos Neotrópicos (4). A família mostra-se 

um importante componente da flora da Caatinga, não devido à riqueza de espécies, mas por 

sua ampla distribuição no domínio. O estado da Bahia apresentou a maior riqueza de espécies 

associada ao maior esforço amostral por quadrícula. Notou-se um decréscimo na diversidade 

no sentido leste-oeste, sendo mais acentuado no estado do Piauí que apresentou poucos 

registros de Capparaceae. Os resultados indicam áreas com pouco esforço amostral, áreas em 

potencial para conservação das espécies e para estudos sobre história de vida do grupo. 
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