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Cactaceae compreende 127 gêneros e cerca de 1438 espécies distribuídas quase 
exclusivamente nas Américas. No Brasil é encontrado em todos os estados, possuindo 
39 gêneros e 261 espécies. Para o estado do Rio de Janeiro são apontadas 14 gêneros, 
distribuídos em 49 espécies, sendo sete destas, endêmicas do estado. A Serra da 
Tiririca localiza-se em região litorânea, situada entre os municípios de Niterói e 
Maricá no estado do Rio de Janeiro (22°48’; 23°00” S e 42°57’; 43°02 W). O PESET 
foi criado pela Lei Estadual n° 1901 de 29 de novembro de 1991, com o objetivo de 
proteger importantes remanescentes da Mata Atlântica dos municípios de Niterói e 
Maricá, que se encontravam ameaçados por especulações imobiliárias. É formado por 
um singular conjunto de montanhas costeiras com altitudes que variam de 128m 
(Morro da Penha) até 412 m (Alto Mourão), incluindo o morro das Andorinhas 
(196m) recentemente anexado ao parque. O objetivo deste estudo é realizar o 
levantamento taxonômico da família Cactaceae no PESET, ilustrar, georreferenciar, 
elaborar chaves de identificação, descrições taxonômicas, além de obter dados 
ecológicos para os táxons. Coletas mensais estão sendo realizadas nesta UC e as 
amostras depositadas no herbário (RB) do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro, onde todas as demais exsicatas de Cactaceae do PESET pré-existentes 
estão sendo igualmente analisadas, assim como nos herbários GUA, R, RBR e RJ. 
Foram registradas para o PESET até o momento 19 espécies, distribuídas em dez 
gêneros, destas R. mesembryanthemoides Haw. e Rhipsalis cereoides (Backeb. & 
Voll) Backeb. são espécies endêmicas para o estado do Rio de Janeiro, categorizadas 
em diferentes níveis de ameaça, sendo esta última de ocorrência restrita ao parque. 
Cactaceae é uma família com apelo ornamental, consequentemente as retiradas de 
espécimes da natureza por ações antrópicas elevam a ameaça de diversos táxons da 
família. A análise crítica dos estudos anteriores do PESET revela a ausência de 
tratamentos taxonômicos formais relacionados a esta família, demonstrando então a 
importância da adoção desta abordagem no presente trabalho. As informações 
levantadas neste estudo até o momento vêm suprir lacunas no conhecimento geral da 
diversidade local de Cactaceae, ampliam a faixa de ocorrência então conhecida para 
muitos dos táxons abordados, e auxiliam para uma melhor conservação dessa família 
no estado do Rio de Janeiro. (Brasil Kirin, JBRJ, MMA) 
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