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Estudos sobre padrões de distribuição geográfica são extremamente importantes para 
uma melhor compreensão espacial e ecológica da diversidade biológica das plantas. 
Com esses padrões é possível um melhor entendimento das ligações florísticas entre 
ecossistemas, das relações florísticas continentais e intercontinentais, da amplitude de 
distribuição de espécies, da restrição física e ecológica de grupos, endemismos em 
escalas restritas ou amplas. As Acanthaceae estão distribuídas principalmente nas 
regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo, atingindo algumas áreas temperadas, 
mas com pequena representatividade. Os centros de diversidade da família são a Indo-
Malásia, África, América Central, Andes e Brasil. O Brasil é considerado um dos 
principais centros de diversidade, com espécies distribuídas na Mata Atlântica, nas 
matas, cerrados e campos do Planalto Central, na região Amazônica e uma quantidade 
considerável nas demais regiões brasileiras. Este estudo analisa a distribuição 
geográfica das espécies de Acanthaceae nas regiões fisiográficas do Rio Grande do 
Sul. O trabalho foi baseado na análise de material dos herbários mais representativos 
do Estado, coletas in situ e consulta a bibliografia especializada. No Rio Grande do 
Sul ocorrem 34 táxons encontrados preferencialmente em bordas e no interior de 
matas semiúmidas, em campos secos e úmidos e em bordas de caminhos. O centro de 
riqueza concentra-se na região do Alto Uruguai com 23 espécies, seguida pela 
Depressão Central com 22 táxons, a região mais pobre foi a Encosta Superior do 
Nordeste com cinco espécies. A análise mostrou que as espécies apresentaram um 
padrão de distribuição decrescente no sentido da metade leste para oeste, à medida 
que aumenta a continentalidade. A maior similaridade florística foi observada entre as 
regiões da Encosta Superior do Nordeste e Serra do Sudeste. As Acanthaceae 
apresentaram no Estado quatro padrões regionais de distribuição, que vão desde 
amplos e até muito restritos.(IAP/UNISINOS) 
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