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1.  COLETA E INTRODUÇÃO 
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O fato de as flores se revestirem das mais variadas e lindas cores, apresentarem formas perfeitas 
ou bizarras, ou desprenderem aromas agradáveis, revela um mecanismo natural de atração para 
animais, os quais, ao visitarem as flores em busca de alimento promovem a polinização. As flores 
além de atrair os animais, fascinam o ser humano que as plantam em jarros e em jardins em casas 
e praças, adornando adornar vários ambientes. Estudos sobre plantas ornamentais são muito 
importantes, especialmente no Brasil, onde se encontra a flora mais rica do mundo. O país é o 
maior do mundo em variedades de flores, reunindo em torno de 50 mil espécies, o que reforça a 
importância de estudos de coleta, manutenção e conservação de recursos genéticos de plantas 
ornamentais. O estudo objetivou coletar e verificar a diversidade de angiospermas que são 
utilizadas como ornamentais na região da Serra da Ibiapaba, Ceará. O levantamento florístico foi 
realizado entre 13 de setembro de 2015 a 12 de março de 2016. As coletas das flores foram feitas 
em jardins de residências, em praças e canteiros na zona rural e urbana de São Benedito, Ibiapina, 
Ubajara e Tianguá, municípios pertencentes à Serra da Ibiapaba. As plantas foram classificadas 
com auxílio de chaves de classificação botânica do livro Botânica Sistemática - Guia ilustrado 
para a identificação das famílias Fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG III 
(Angiosperm Phylogeny Group) e as respectivas exsicatas depositadas no Herbário Professor 
Francisco José de Abreu Matos (HUVA) da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Foram 
encontradas 170 variedades de plantas ornamentais na região, distribuídas em 42 famílias 
botânicas: Amaranthaceae; Amaryllidaceae; Asparagaceae; Arecaceae (Palmae); Apocynaceae; 
Araceae; Asteraceae (Compositae); Balsaminaceae; Begoniaceae; Bignoniaceae; Bromeliaceae; 
Cactaceae; Combretaceae; Convolvulaceae; Ericaceae; Euphorbiaceae; Fabaceae; Geraniaceae; 
Hidrangeaceae; Heliconiaceae; Iridaceae; Liliaceae; Malvaceae; Melastomataceae; Meliaceae; 
Moraceae; Musaceae; Myrtaceae; Nyctaginaceae; Oleaceae; Orchidaceae; Portulacaceae; 
Rosaceae; Rubiaceae; Solanaceae; Strelitziaceae; Theaceae; Tropaeolaceae; Verbenaceae; 
Violaceae; Vivianiaceae e Zingiberaceae. A Serra da Ibiapaba apresenta enorme diversidade de 
angiospermas ornamentais, sendo mais frequentes as plantas das famílias Asteraceae; Rosaceae; 
Apocynaceae; Balsaminaceae e Geraniaceae. Juntas Asteraceae e Rosaceae representam mais de 
35% das plantas ornamentais da Ibiapaba. A diversidade observada potencializa essa região como 
fonte de bioprospecção de ornamentais e revela a importância de futuros estudos de coleta, 
caracterização e manutenção de recursos genéticos, assim como de melhoramento vegetal.  
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O déficit hídrico existente no semiárido brasileiro, sua escassez de recursos e mudanças climáticas 
se traduz como um dos desafios dos agricultores na produção de alimentos. O objetivo do presente 
trabalho foi analisar o manejo da agrobiodiversidade em variedades crioulas de milho (Zea mays 

L.), a partir do conhecimento dos agricultores da região do semiárido cearense. O estudo foi 
conduzido a partir de levantamento de campo, junto a 190 agricultores, e realizado em 18 
comunidades distribuídas em nove municípios do semiárido cearense no ano de 2016. Foram 
identificadas 14 variedades crioulas distribuídas nos municípios investigados. As variedades com 
maior ocorrência são Sabugo Fino Amarelo (45,63%), Vermelho (15,53%) e Dente de Cavalo 
(11,17%), seguidas de Sabugo Fino Vermelho (10,19 %) e Sabugo Grosso (4,85%). A variedade 
Sabugo Fino Amarelo, conhecida também como Agulha Amarelo, apesar de estar presente em 
todos os municípios estudados, apresenta representatividade/expressão mais significativa em 
Carnaubal, Massapê e Sobral, o que pode indicar uma adaptação temporal a esses locais. Já a 
variedade Dente de Cavalo, também conhecida como Dente de Burro ou Dente de Mocó, possui 
distribuição predominantemente em ambientes de serra (Carnaubal, Ibiapaba, São Benedito, 
Ubajara e Tianguá), apesar de estar presente em sete dos nove municípios estudados. A variedade 
Vermelho é mais utilizada no município de Massapê, como também, as variedades Alvaçã, Baé, 
Boqueirão, Caroço Chato, Doce do Boqueirão, Misturado e Verde, são especificas às condições 
ecológicas locais o que sugere uma interação significativa com o ambiente de cultivo de cada uma 
delas. Os dados encontrados comprovam, dessa forma, a habilidade dos agricultores em manejar 
e manter seus recursos genéticos de acordo com as necessidades deles, da família e da 
comunidade, conforme descritos na literatura. Importante salientar o papel da RIS no intercambio 
da agrobiodiversidade. Essas redes informais garantem a conservação das variedades em uso e 
em permanente evolução, pois permitem a interação constante entre as expectativas humanas e as 
limitações naturais do ambiente. Estas variedades apresentam variabilidade genética no que se 
refere à adaptação a ambientes adversos, resistência a estresses hídricos e prolificidade. Tais 
características lhes conferiram a habilidade de atender a segurança alimentar das famílias, a 
alimentação animal, além de possuírem valor de uso comercial, em termos de trocas e vendas em 
feiras locais. 
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