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Também conhecido como cacto botão, o Melocactus violaceus é uma espécie 
endêmica do Brasil, que ocorre do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro. Habita 
florestas úmidas (Mata Atlântica/ restinga), campo rupestre ao Norte (cerrado) 
crescendo crescendo diretamente na areia em meio a arbustos na restinga, dunas 
ribeirinhas e tabuleiros da Mata Atlântica, esta última fisionomia tem uma forma de 
relevo constituídas por pequenos platôs, limitadas por barreiras com altitude de vinte 
a cinquenta metros. Apesar de ter ampla distribuição e ocorrer em áreas protegidas 
esta espécie é considerada pela IUCN como vulnerável, devido à destruição do seu 
habitat, para urbanização, turismo, construção de estradas, paisagismo artificial e 
plantações agroindustriais de coco, abacaxi, cana-de-açúcar e eucalipto sendo que 
algumas subpopulações já desapareceram pelo avanço agrícola, e pela degradação das 
restingas, para a retirada de areia. Desta forma, estima-se um declínio populacional de 
pelo menos 30% de M. violaceus devido à perda passada e presente do seu habitat. 
Possui flores pequenas, que se abrem a tarde, fechando durante o início da noite, os 
frutos são pequenos e desenvolvem-se protegidos dentro de cefálio, quando maduro 
são suculentos de coloração branca a vermelha, apresentam pequenas sementes pretas 
na polpa do fruto, as quais são dispersas por lagartos e formigas (Taylor 1991, 
Fonseca 2004). Dentre os gêneros da família Cactácea, muitos têm utilidade como 
fonte alimentar para homens e animais, valores ornamentais, ou ambos, como é o caso 
do Melocactus (Cavalcanti et al., 2005), gênero composto por 21 espécies distribuídas 
do México até o leste do Brasil (Hunt et al., 2006). Das espécies encontradas no 
Brasil, várias possuem alto endemismo e estão perigosamente ameaçadas de extinção 
ou em estado vulnerável, destas destacam-se Melocactus conoideus Buin. e Bred. e 
Melocactus violaceus. 
O objetivo do presente trabalho é estudar a abundância, distribuição de tamanho, e 
taxa de crescimento em uma população de Melocactus violaceus, que ocorre no 
tabuleiro da REBIO Guaribas (Paraíba). 
A Reserva Biológica Guaribas está dividida em três áreas, cujas coordenadas 
geográficas são: área 1 06º39’47 e 06º42’57" Sul, 41º06’46" e 41º08’00” Oeste; área 
2 06º40’40" e 06º44’59" Sul e 41º12’47" e 41º07’11” Oeste; área 3 06º47’32" e 
06º48’36" Sul e 41º06’32" e 41º45’02” Oeste.  
Esse trabalho será desenvolvido na área 2, que fica localizada no município de 
Mamanguape, onde será realizada a pesquisa, na região de tabuleiro, situado no 
estado da Paraíba, e teve início no ano de 2014. 
Foram demarcadas 30 parcelas no total, em três fitofisionomias diferentes do 
tabuleiro, onde uma área é predominantemente fechada, a segunda é aberta, na sua 
grande parte, e por último em uma área onde predomina os Lagenocarpus guianensis 
Lindl. e Ness e  o Lagenocarpus rigidus Nees. conhecidos popularrmente como capim 



 

azul. Em cada fisionomia marcou-se 10 parcelas, com  20m de distância entre cada 
uma onde todos os indivíduos num  raio de 2m foram descritos quanto a altura e 
quanto ao diâmetro, com um paquímetro digital, haverá notificação caso algum 
espécime esteja em estágio reprodutivo (com flor ou fruto), e em cada parcela foram 
marcados três indivíduos com plaquetas de metal numeradas, para medição da taxa de 
crescimento, a cada três meses. Os indivíduos serão diferenciados entre adultos, 
quando possuirem cefálio desenvolvido, e jovens, sem cefálio aparente. Os dados 
obtidos são colocados planilhas, gerando uma tabela de vida  (por classes de tamanho) 
e cálculo das taxas de crescimento. 
A demarcação das parcelas foi feita de forma aleatória, retilínea a partir da primeira 
parcela, no sentido Norte, de forma que haja quantificação dos indivíduos em todo 
gradiente do local, e para a tabela de vida foram medidos todos os espécimes ao longo 
do transecto, num raio de um metro para cada lado do transecto. 
Nas diferentes fitofisionomias observadas, a área com vegetação mais densa e a área 
com predominância do capim azul não foi encontrado nenhum indivíduo. Entretanto 
na área mais aberta foram observados indivíduos com uma certa abundância, ao todo 
foram marcados 30 indivíduos para o acompanhamento da taxa de crescimento. Ao 
longo do trabalho 17 indivíduos marcados morreram ou as plaquetas foram 
removidas, de forma que ao todo sobraram 13 indivíduos com dados utilizáveis. 
Foram medidos 294 indivíduos ao longo de todo o transecto onde 52% da população 
apresentavam  um diâmetro de 2cm a 5,99cm  em seguida 27% apresentando um 
diâmetro de 6cm a 9,99cm e uma pequena porcentagem tinha tamanho maiores de 
14cm a 18cm e tamanho menores de 0,1cm a 2cm, e 13% da população estava morta. 
De acordo com a tabela foi feito um histograma da altura e diâmetro, para visualizar a 
distribuição de frequência do tamanho da população. 
 No acompanhamento feito dos 13 restante, foi visto que a taxa de crescimento é 
baixa, característica comum a todos as espécies de cactos, apresentando uma média de 
crescimento anual de 1,10cm de diâmetro. Através do acompanhamento pode ser feito 
o R² = 0,4479, ou seja o tamanho dos individuos explicou 45% da variação da taxa de 
crescimento, onde indivíduos maiores crescem mais que indivíduos menores (p<0.01; 
R2 0.45). O seguinte projeto encontra-se em andamento onde serão feitas mais 
medições para uma melhor estimativa na taxa de crescimento. 
  


