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RESUMO 

Esse estudo foi importante em função da peculiaridade florística dos inselbergues 

submetidos a condições físico-químicas extremas, no município de Itatim, Bahia, em 

contínuo perigo de destruição pelo pastejo intensivo e pela extração de rochas para 

pavimentação pública, sendo o conhecimento da composição florística e da estrutura 

fitossociológica das florestas de fundamental importância para a conservação e preservação 

das mesmas. Entre as matas de base dos Inselbergues verificou-se a similaridade florística, 

comparou-se a vegetação entre si e com outros levantamentos, comparou-se a composição 

florística entre as faces geográficas, verificou-se o gradiente na vegetação em relação ao 

afloramento principal, identificando-se e recomendando-se espécies mais importantes para 

restauração florestal. Adotou-se o método do ponto-quadrante, com pontos distantes 10m 

entre si e critério de exclusão de árvores e arbustos abaixo de 3cm de perímetro a 1,30m do 

solo, PAP≥3cm. Tomaram-se medidas individuais de perímetro a altura do peito, altura do 

tronco (fuste), altura total, além de informações qualitativas. A recomendação das espécies 

para a restauração florestal partiu da lista de IVI e em função da categoria sucessional 

específica. No morro do Letreiro destacaram-se por IVI Colicodendron yco Mart. (30,69), 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. (20,38) e Averrhoidium gardnerianum Baill. (16,23), no 

morro da Quixaba foram Campomanesia eugenioides (Cambess.) D. Legrand (48,17), 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. (35,41), Colicodendron yco Mart. (35,29). 

Palavras-Chave: Floresta Semi-decídua, Recuperação de áreas degradadas, Subsídios para 

reflorestamento. 
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ABSTRACT 

This study was important in terms of inselbergs floristic peculiarity in the municipality of 

Itatim, Bahia, subjected to extreme physical and chemical conditions, in constant danger of 

destruction by intensive grazing and the extraction of rocks to public pavement, and 

knowledge of the floristic composition and the vegetation structure of forests is of 

fundamental importance for the conservation and preservation of the same. Among the 

forests of the base Inselbergs verified the floristic similarity, compared the vegetation 

among themselves and with other surveys, we compared the floristic composition among 

geographic faces, there was a vegetation gradient in relation to the main outcrop, and 

identifying and recommending the most important species for forest restoration. We 

adopted the method of point-quadrant, the 10m distant points between themselves and with 

exclusion criteria of trees and shrubs below perimeter 3cm to 1.30m of the soil, PAP≥3cm. 

They take up individual measures of perimeter at breast height, height of the trunk (stem), 

total height, and qualitative information. The recommendation of the species for forest 

restoration came from the list of IVI and depending on the specific successional category. 

on the Letreiro hill stood out for IVI Colicodendron yco Mart. (30,69), Syagrus coronata 

(Mart.) Becc. (20:38) and Averrhoidium gardnerianum Baill. (16,23), on the Quixaba hill 

were Campomanesia eugenioides (Cambess.) D. Legrand (48,17), Syagrus coronata 

(Mart.) Becc. (35,41), Colicodendron yco Mart. (35,29). 

Key words: Semi-deciduous forest, Restoration of degraded areas, subsidies for 

reforestation. 
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Introdução 

O termo inselbergue (GUERRA e GUERRA, 2003) foi usado primeiro por 

BORNHARDT em 1900 (SPRINGER REFERENCE, acesso 2013) para descrever 

afloramentos rochosos isolados que são caracterizados por grandes áreas de encostas 

rochosas nuas (sem vegetação) encontradas na África do Sul. O vocábulo veio do alto 

germânico insel (de insule, alteração de isila, provavelmente um termo vulgar em latim: 

insula; ou isle = ilha) + berg (de berc para então berg, do latim montis = montanha), 

personificando as montanhas isoladas em forma de ilhas (LIMA et al., 2009). Estão 

amplamente distribuídas em regiões subtropicais e tropicais, mas podem ser encontradas 

em zonas temperadas. Segundo JATOBÁ (1994) inselbergue são formas de relevo isoladas 

sobre pediplanos e as formas de relevo observadas em Itatim (Figura 1) podem ser 

consideradas exemplo de inselbergues dispostos em grupo (AB’SABER, 1969). 

Estudos sobre a sua vegetação têm sido empreendidos no mundo principalmente na 

África e América (INUTHAI e SRIDITH, p, 74, 2010). A flora de inselbergue foi estudada 

em diversas regiões, tais como na Costa do Marfim (e.g. POREMBSKI et al., 1995), Guiné 

(e.g. POREMBSKI et al., 1994) e na Bolívia (e.g. IBISCH et al., 1995). Pesquisas em 

inselbergues brasileiros têm estudado a diversidade das ilhas em áreas conservadas 

(SOUZA, P.F. et al., 2011) e a sensibilidade delas à invasão por espécies exóticas 

associadas à atividade humana, principalmente plantas daninhas (POREMBSKI, 2007). 

A composição florística dos Inselbergues é largamente determinada pela posição 

geográfica, pela geologia, altitude, diversidade de habitats e por variáveis ambientais, 

como microclima (BURKE, 2001). Habitats de montanha sempre apresentam uma grande 

variedade microclimática (BURKE, 2003). Estudos realizados em Inselbergues da Costa 

do Marfim demonstram que a umidade presente no afloramento principal é rapidamente, 

nos períodos mais quentes, transferida para a alta atmosfera fazendo-a precipitar no 

entorno do Inselbergue favorecendo a formação das matas da base (SZARZYNSKI, 2000). 

A caatinga ocupa uma área de 844.453 km2, o equivalente a 11% do território 

nacional. A biodiversidade da caatinga ampara diversas atividades econômicas voltadas 

para fins agrosilvopastoris e industriais, especialmente nos ramos farmacêutico, de 

cosméticos, químico e de alimentos. Apesar da sua importância, o bioma tem sido 

desmatado de forma acelerada, principalmente nos últimos anos, devido principalmente ao 

consumo de lenha nativa, explorada de forma ilegal e insustentável, para fins domésticos e 

indústrias, ao sobrepastoreio e a conversão para pastagens e agricultura. Frente ao 
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avançado desmatamento que chega a 46% da área do bioma, segundo dados do Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), o governo busca concretizar uma agenda de criação de mais 

unidades de conservação federais e estaduais no bioma, além de promover alternativas para 

o uso sustentável da sua biodiversidade (BRASIL, 2013). 

É importante esse estudo em função da peculiaridade florística dos inselbergues 

submetidos a condições físico-químicas extremas, em contínuo perigo de destruição pelo 

pastejo intensivo e pela extração de rochas para pavimentação pública (FRANÇA et al., 

1997). 

Justifica-se este trabalho porque não foi feito até o momento, levantamento 

florístico e fitossociológico para esses dois morros em estudo. 

O conhecimento da composição florística e da estrutura fitossociológica das 

florestas é de fundamental importância para a conservação e preservação das mesmas e 

estas, a seu tempo, são desafios maiores em função das diversas perturbações antrópicas 

nos Ecossistemas brasileiros. Ambos os estudos oferecem subsídios para a compreensão da 

estrutura e da dinâmica destas formações, parâmetros imprescindíveis para o manejo e 

regeneração das diferentes comunidades vegetais (CHAVES et al., 2013). 

Em áreas de conhecimento das Ciências Biológicas, como a Botânica, o desafio não 

é apenas compreender os padrões de riqueza e diversidade da flora que habita os 

inselbergues, mas, também, compreender que nem todas as elevações rochosas são 

inselbergues, sejam elas graníticas ou não. Da mesma forma, não se deve associá-las às 

elevações graníticas que não foram submetidas ao processo de pediplanação num passado 

recente (LIMA et al., 2009). 

Guinochet, Lebrun e Molinier no Congresso Internacional de Botânica de Paris, 

1954, afirmavam ser a Fitossociologia o estudo das comunidades vegetais do ponto de 

vista florístico, ecológico, corológico e histórico e o Instituto Oswaldo Cruz realizou os 

primeiros estudos fitossociológicos com o objetivo de conhecer melhor a estrutura florestal 

e obter informações de combate às epidemias (MARTINS, 1989). 

O Levantamento Florístico é a principal ferramenta para o conhecimento sobre a 

vegetação de determinada área ou região. Seus resultados fornecem subsídios para estudos 

taxonômicos, fenológicos, fitossociológicos e ecológicos, bem como para o planejamento 

de políticas de manejo sustentável e de áreas prioritárias para conservação (GUGLIERI et 

al., 2008). 
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Objetivo Geral 

Verificar a similaridade florística entre as matas da base de diferentes inselbergues 

Objetivos Específicos 

Comparar a vegetação da mata da base de dois inselbergues. 

Comparar a vegetação dos dois inselbergues estudados com outros trabalhos 

relacionados a vegetações florestadas no semiárido. 

Comparar a composição florística entre as faces norte, sul, leste e oeste dos 

inselbergues estudados. 

Verificar o gradiente na vegetação em relação ao afloramento principal. 

Identificar e Recomendar espécies mais importantes para recomposição das 

florestas na base dos inselbergues 

Material e Métodos 

Área de estudos 

O município de Itatim é caracterizado pela grande incidência de afloramentos 

gnáissicos cuja flora tem sido objeto de estudos há muitos anos pelos pesquisadores da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (FRANÇA et al., 1997). 

“(...) está localizado na região de planejamento do 

Recôncavo Sul do Estado da Bahia, limitando-se a leste 

com o Município de Santa Terezinha, a sul com Milagres, a 

oeste com Iaçu e ao norte com Rafael Jambeiro. A área 

municipal é de 568 km² e está inserida na folha cartográfica 

de Milagres (SD. 24-V-B-V), editada pelo 

MINTER/SUDENE, em 1977 na escala 1:100. 000. Os 

limites do município podem ser observados no Mapa 

Sistema de Transportes do Estado da Bahia na escala 1:1. 

500.000. A sede municipal tem altitude de 240 metros e 

coordenadas geográficas 12°42’00” de latitude sul e 

39°41’00” de longitude oeste. (BRASIL, 2005)” 
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Figura 1: Localização de Itatim na Bahia, seus limites municipais e posicionamento 

dos Morros Quixaba (QXB) e Letreiro (LTR) no município. 

 

A Figura 2 mostra em uma vista aérea retirada da página eletrônica do Google 

Maps (aplicativo Google earth) os Morros da Quixaba (A) e do Letreiro (B). O Morro da 

Quixaba localizado parcialmente na Fazenda Quixaba, nas coordenadas 12º44’S e 

39º47’W, com altitudes registradas de 320-365m e área cartográfica de 84.000m
2
. É um 

inselbergue do tipo ‘dorso-de-baleia’, com um distintivo bloco de rocha cubóide no seu 

ápice, lembrando a torre de um submarino. A face mais úmida do inselbergue é a face 

sudoeste, onde é possível observar uma capoeira de floresta estacional bem desenvolvida, a 

vertente leste é a mais íngreme, mas permite se escalada sem equipamento; o Morro do 
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Letreiro é um grande inselbergue que fica logo na margem da rodovia BR-116. Ele é 

muito conhecido devido a enorme toca em forma de boca, na qual a empresa ‘Tyresoles’ 

colocou uma placa de propaganda dando boas vindas ao estado da Bahia. Nesta mesma 

toca existe uma imagem de um santo e na sua parede interna foi encontrado um 

interessante sítio com pinturas rupestres. É um inselbergue do tipo ‘dorso-de-baleia’, 

localizado nas coordenadas 12º37’S, 39º44’W, com altitude que varia de 280-530m 

(Brasil, 1975), tendo uma área cartográfica c. 239.400m
2 

(FRANÇA e MELO, 2014). 

 
Figura 2: Inselbergues estudados. A: morro da Quixaba; B: morro do Letreiro 

(Fonte: Aplicativo Google earth acessado em 13 de dezembro de 2013). 

Procedimentos adotados 

Para as coletas de material botânico utilizou-se os procedimentos descritos em 

MORI et al. (1985). Foram realizadas coletas entre maio e dezembro de 2012. Foram 

coletados ao menos três exemplares de cada espécime para duplicatas a serem depositadas 

no Herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana (HUEFS). 

O Sistema de Classificação Botânica adotado foi o de APGIII para fanerógamas 

(APG, 2009; REVEAL & CHASE, 2011). 

A identificação botânica foi feita pelo autor por comparação e consultando 

referências especializadas, como também pelos especialistas e estudiosos presentes na 

UEFS e de outras instituições. 

Para os parâmetros ecológicos das espécies (quantitativo e qualitativo), densidade, 

diâmetro (área basal e dominância) e frequência utilizou-se MUELLER-DOMBOIS & 

A 

B 
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ELLENBERG (p.119, 1974), descritos a seguir. Os parâmetros foram calculados 

utilizando-se o programa Fitopac (SHEPHERD, 2001): 

a. Densidade Relativa (RelDe): representa a porcentagem com que um táxon i 

aparece na amostragem em relação ao total de indivíduos do componente amostrado (N). A 

razão ni/N representa a probabilidade de, amostrado um indivíduo aleatoriamente, ele 

pertença  ao táxon em questão. 

RelDei = (ni/N) x 100 

b. Freqüência Relativa (RelFr): relação em porcentagem da ocorrência (Oc) do 

táxon i pela somatória  de ocorrências para  todos os táxons do componente analisado. 

FrRel = (Oci/∑ Oc) x 100 

c. Dominância (Do) 

Expressa a influência ou contribuição de táxon na comunidade, calculada 

geralmente em valores indiretos da biomassa. No presente estudo, foi utilizado o valor da 

área da secção do tronco a 1,3 m de altura (AB) como indicativo para a dominância, obtido 

a partir da fórmula: 

AB = DAP
2
 x π/4 ou  

AB= PAP
2
/4π 

Onde: DAP =diâmetro à altura do peito 

PAP= perímetro à altura do peito 

Dominância Relativa (RelDo): a área total da secção do caule que todos os 

indivíduos de um táxon ocupam, dividido pelo total de todos os indivíduos amostrados e 

expressa em porcentagem. Representa a contribuição da biomassa do táxon em relação ao 

total da biomassa do componente analisado. 

RelDoi = (ABi  

d. Valor de Importância das Espécies e Famílias (VI) 

A importância desses táxons dentro da comunidade pode ser expressa pelo VI, 

descritor composto pelos parâmetros relativos de densidade, frequência e dominância. Este 

parâmetro permite a ordenação dos táxons hierarquicamente segundo sua importância na 

comunidade. 

VIi = RelDei + RelFri + RelDoi  
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Adotou-se o método do ponto-quadrante, com pontos distantes 10m entre si e com 

critério de exclusão de árvores e arbustos abaixo de 3cm de perímetro a 1,30m do solo 

(PAP≥3cm ou DAP≥1cm). Tomaram-se medidas dos indivíduos tais como: perímetro a 

altura da base do indivíduo, altura do tronco (fuste), perímetro a altura do peito, altura 

total, além de informações qualitativas como o nome da espécie, família botânica, 

coordenadas geográficas da Face geográfica (unidade amostral). As diversas medidas 

foram tomadas com Fita métrica de 2m, Trena de 50m, GPS etrex (Datum SAD69). 

As definições da orientação geográfica das faces dos Inselbergues estudados bem 

como suas coordenadas geográficas foram feitas por meio de bússolas portáteis, de GPS e 

aplicativo Google Mapas®. 

Foram estabelecidos quatro (4) transectos de 50 metros cada para as faces 

geográficas (norte, sul, leste e oeste) de cada morro, utilizando-se do GPS para marcar 

início e fim de cada um. Em cada transecto foram marcados 5 pontos quadrantes, para os 

quais anotaram-se dados para 4 indivíduos por ponto, perfazendo então 200 metros de 

transecto analisados por face de cada morro; em cada face foram analisados 20 pontos 

quadrantes (80 pontos por morro), também 20 indivíduos por transecto (80 por face e 320 

indivíduos em cada morro), tendo-se ao final 640 indivíduos anotados e/ou coletados para 

análise. 

Fez-se o inventário botânico em dois inselbergues, Morro da Quixaba e Morro do 

Letreiro, Itatim, BA (Figura 1 e Figura 2). Os inselbergues estudados foram comparados 

utilizando o índice de Jaccard  (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974) por meio 

do programa Past (HAMMER et al., 2003). 

A verificação da influência do gradiente ambiental na riqueza florística da 

vegetação em torno dos inselbergues foi feita distribuindo-se as espécies por ponto de 

amostragem, a partir do mais próximo ao afloramento principal, até 50m dele. A planilha 

assim gerada, foi trabalhada no programa PAST (Hammer et al. 2003) utilizando-se o 

índice de similaridade de Jaccard. 

A recomendação das espécies para a recomposição da flora das florestas da base 

dos Inselbergues encontrados na área de estudos partiu da lista de IVI obtida pelo 

levantamento fitossociológico e pela classificação das mesmas em categorias sucessionais 

(Pioneiras, Secundárias iniciais e Secundárias tardias), seguindo classificação presente em 

ACALÁ et al. (2006) e CARVALHO et al. ( 2006). 



17 

Resultados e Discussão 

No morro do Letreiro foram identificadas 53 espécies distribuídas em 20 Famílias. 

A Família FABACEAE contou com maior número de espécies (12, c.22,6%), seguida das 

Famílias EUPHORBIACEAE e RUBIACEAE com 4 espécies (c. 7,5% cada) depois 

vieram as Famílias ANACARDIACEAE e CACTACEAE com 3 espécies (c. 5,7%). Estas 

Famílias sozinhas correspondem a 49% do total de espécies para este morro (Figura 2) 

Os dados acima concordam com levantamentos feitos em Floresta de Caatinga onde 

as famílias FABACEAE, RUBIACEAE e EUPHORBIACEAE são os componentes mais 

ricos (QUEIROZ et al., 2006)  

 
Figura 3 – Gráfico com a distribuição das espécies nas Famílias identificadas 

No morro Quixaba foram encontradas 63 espécies distribuídas em 21 famílias 

identificadas sendo que FABACEAE teve 14 espécies correspondendo a 22.6% seguido de 

EUPHORBIACEAE com 9 espécies (c. 14.5%) e MYRTACEAE e SAPINDACEAE 

ambas com 4 espécies (c. 12.9%). Apenas estas famílias correspondem a 50% do total de 

espécies para este morro (Figura 3). 

Comparando-se com a composição florística das matas do semi-árido percebe-se 

que no morro Quixaba que a família RUBIACEAE não tem a mesma importância e riqueza 

que no morro Letreiro, sendo que foi substituída por MYRTACEAE ainda assim 

concordam com levantamentos feitos em QUEIROZ et al. (p. 26, 2006). 
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Figura 4 – Gráfico com a distribuição das espécies nas Famílias identificadas 

Tanto no morro Letreiro quanto no Quixaba o número de espécies foi maior nas 

faces SUL e LESTE, observando-se uma redução neste número tanto na face NORTE 

como na face OESTE, corroborando a ideia que fatores microclimáticos influenciam 

diretamente a composição florística em Inselbergues. 

 
Figura 5 – Número de espécies por face geográfica nos morros Letreiro e Quixaba 
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Pode-se constatar uma diferença entre o número de indivíduos de determinadas 

famílias quando se considera a face de ocorrência dos mesmos. No morro Letreiro as 

EUPHORBIACEAE tiveram mais indivíduos na face LESTE enquanto que no Quixaba as 

EUPHORBIACEAE superaram as FABACEAE apenas na face SUL. O número de 

indivíduos de CAPPARACEAE foi extraordinariamente pequeno na face NORTE e SUL 

do morro do Letreiro, porém no Quixaba as CAPPARACEAE só tiveram número reduzido 

na face SUL. Tais diferenças podem ser relacionadas a diferentes exposições à radiação 

solar, pois espera-se que no inverno a face NORTE sofra maior exposição solar enquanto 

que no verão a face SUL sofra maior exposição. Seria necessário um estudo mais 

aprofundado dessa influência da exposição solar utilizando-se aparelhos específicos. 

Tabela 1 Número de indivíduos por família distribuídos nas faces dos inselbergues 

Local Família N S L O 

Letreiro 

FABACEAE 29 18 25 11 

EUPHORBIACEAE 14 7 11 14 

CAPPARACEAE 0 8 21 14 

SAPINDACEAE 12 0 1 8 

ARECACEAE 2 11 3 3 

      

Quixaba 

CAPPARACEAE 23 9 34 24 

EUPHORBIACEAE 15 44 6 10 

FABACEAE 30 13 11 16 

ARECACEAE 1 1 3 9 

ANACARDIACEAE 5 3 0 4 

Considerando que as condições climáticas das faces dos morros são similares, já 

que os dois estão próximos, esperava-se que as faces com a mesma orientação ficassem 

próximas no diagrama de similaridade, porém isto não aconteceu. A simples observação da 

disposição dos Inselbergues na paisagem mostra que as faces do afloramento são 

submetidas a diferentes regimes de insolação. Enquanto a face Leste apresenta uma grande 

exposição solar matutina e sombreada à tarde, a face Oeste ao contrário, apresenta uma 

grande exposição à tarde, sombreada pela manhã. A face Norte apresenta uma intensa 

exposição solar no inverno austral, enquanto a face Sul apresenta maior exposição no 

verão. Contudo falta uma adequada quantificação desse fator nas faces dos Inselbergues. 

A Figura 6 mostra o diagrama de similaridade de Jaccard comparando a 

composição florística dos Inselbergues estudados, onde se observa que as faces Oeste e 

Norte do morro da Quixaba formam um grupo distinto do morro do Letreiro e das faces 

Leste e Sul do morro da Quixaba. 
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A proximidade geográfica entre as faces não explica a similaridade, pois as faces 

Leste e Norte do morro do Letreiro ficaram mais similares à composição florística 

encontrada na face Sul da Quixaba. 

Também a antropização não influenciou a similaridade florística, pois as duas faces 

mais antropizadas nos dois morros (Leste), elas não ficaram próximas entre si. 

Observando a taxa de Bootstrap no diagrama verifica-se que a flora da face Leste 

da Quixaba se liga apenas fracamente com o grupo formado pela flora do morro do 

Letreiro e pela flora da face Sul da Quixaba. 

Isto está de acordo com o fato de que não foi encontrada nenhuma espécie que 

fosse exclusiva de uma determinada face nos dois Inselbergues. Ao mesmo tempo, apenas 

uma espécie (Syagrus coronata (Mart.) Becc. - ARECACEAE) ocorreu em todas as faces 

o que mostra que são poucas as espécies adaptadas às condições impostas nos ambientes 

estudados. 

Com base nessas observações não se pode condicionar uma proposta de 

recomposição apenas baseado na posição geográfica das faces dos morros.



 

 
Figura 6 – dendrograma de similaridade (Índice de Jaccard) comparando as faces dos morros estudados: LN – Letreiro Norte, LS – L. 

Sul, LL – L. Leste, LO – L. Oeste; QN – Quixaba Norte, QS – Q. Sul, QL – Q. Leste e QO – Q. Oeste 



 

O ambiente estudado apresenta uma série de gradientes, p.ex., da periferia da 

floresta para o interior, aproximando-se do afloramento principal, há um incremento suave 

na altitude, o solo tende a ficar mais raso e também há um incremento de matéria orgânica 

proveniente das comunidades rupícolas. Isso tudo interfere no microclima do ambiente 

tendo consequências naturalmente na composição florística (SZARZYNSKI, 2000) 

Nos Inselbergues estudados observou-se a influência desses gradientes na 

distribuição das espécies, a Figura 7 mostra a distribuição do número de indivíduos das 

espécies mais comuns, aquelas com mais de 20 indivíduos, em função da distancia do 

afloramento principal. Nesta figura se observa que o Colicodendron yco 

(CAPPARACEAE) é mais adaptado às regiões mais próximas do afloramento e também 

nas regiões medianas da vegetação da base, o contrário do observado em Anadenanthera 

colubrina (FABACEAE), que parece ter mais sucesso nas regiões externas da floresta. Já a 

espécie Croton sp.2 (EUPHORBIACEAE) mostrou-se mais adaptada à região periférica 

desta vegetação onde há mais antropização. Averrhoidium gardnerianum 

(SAPINDACEAE) demonstra contrário apresentando-se com maior sucesso nas regiões 

mais próximas do afloramento. Maprounea guianensis (EUPHORBIACEAE) 

aparentemente tem dificuldades em se manter no interior da floresta sendo mais adaptada a 

parte interna (mais próxima ao afloramento) e à parte externa. 



 

 
Figura 7 – Gradiente do número de indivíduos das  espécies mais frequentes (>20 indivíduos) em função da distância do afloramento 

principal (1-10m; 2-20m; 3-30m; 4-40m e 5-50m) 



 

Na Figura 8 observa-se ao longo dos gradientes uma tendência à diminuição do 

número de espécies a partir do afloramento principal para a periferia da floresta de base 

dos Inselbergues. Há um relativo maior número de espécies junto ao afloramento muito 

provavelmente pelo acúmulo de umidade em função da evapotranspiração local, maior 

aporte de nutrientes lixiviados desde o afloramento, carregados pela precipitação 

pluviométrica e desagregação da rocha, diminuindo esse número para a periferia da 

floresta funcionando aí como se fosse uma ‘mata ciliar’ a reter nutrientes e água para o 

desenvolvimento da floresta excetuando-se os trechos antropizados. 

 
Figura 8 – Gradiente do número de espécies (morros Letreiro e Quixaba) em função 

da distância do afloramento principal (10, 20, 30, 40 e 50m) 

O estágio sucessional das espécies obtido com base na literatura (CARVALHO, 

2006; ACALÁ, 2006; QUEIROZ, 2014) foi identificado em 22 espécies, sendo cinco 

identificadas como Pioneiras, dez como Secundárias Iniciais e sete como Secundárias 

Tardias. Entre as Pioneiras deve-se destacar Colicodendron yco Mart. que ocupa de forma 

bastante agressiva o espaço deixado pela antropização, mas que pode ser utilizado 

positivamente nos processos iniciais da recuperação da vegetação. Entre as Secundárias 

Iniciais destaca-se Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. que é muito utilizada como 

fornecedora de lenha para panificadoras e pizzarias. Entre as Secundárias Tardias Ziziphus 

joazeiro Mart. pode ser muito útil num programa de reflorestamento pois é tem ampla 

utilização na economia popular (MAIA, 2004; RODRIGUES, 2013).  
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Na Tabela 2 destacam-se por IVI as espécies Colicodendron yco Mart. (30.69), 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. (20.38) e Averrhoidium gardnerianum Baill. (16.23). 

Ressalta-se que Anacardium occidentale L. ocupou lugar destacado na tabela (18.35), 

tendo 4 indivíduos de grande porte, porém sem utilidade para uma restauração por ser 

espécie introduzida no ambiente estudado. 

Colicodendron yco é um importante componente da Caatinga já tendo sido 

registrado altos valores de parâmetros fitossociológicos relativos a esta espécie como na 

Caatinga do município de Castro Alves (JESUS, 2010), município vizinho a Itatim, e 

também tendo lugar destacado na Caatinga de Sertãozinho da Paraíba (CORDEIRO & 

OLIVEIRA, 2010). 

Tabela 2 – Parâmetros Fitossociológicos obtidos no Morro do Letreiro. RelDe-Densidade 

Relativa, RelFr-Frequência Relativa, RelDo-Dominância Relativa, IVI-Índice de Valor de 

Importância 
Espécies RelDe RelFr RelDo IVI 

Colicodendron yco Mart. 12.5 3.26 14.93 30.69 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. 5.94 4.35 10.09 20.38 

Anacardium occidentale L. 1.25 1.09 16.01 18.35 

Averrhoidium gardnerianum Baill. 6.56 3.26 6.41 16.23 

Ficus cyclophylla (Miq.) Miq. 0.31 1.09 11.88 13.28 

Ziziphus joazeiro Mart. 4.06 4.35 4.11 12.52 

Maprounea guianensis Aubl. 6.56 3.26 2.48 12.3 

Poecilanthe ulei (Harms) Arroyo & Rudd 4.69 4.35 2.37 11.41 

Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler & Ebinger 3.75 3.26 2.29 9.3 

Croton sp.2 6.25 2.17 0.85 9.27 

Cordia glabrata (Mart.) A. DC. 3.13 4.35 1.75 9.23 

Ruprechtia laxiflora Meisn. 2.81 3.26 3.14 9.21 

Mimosa arenosa (Willd.) Poir. 3.75 3.26 1.75 8.76 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P. Queiroz 5 2.17 1.08 8.25 

Cereus jamacaru DC. 1.88 2.17 4.14 8.19 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 2.81 3.26 1.29 7.36 

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. 

Rowley 

0.63 2.17 3.48 6.28 

Peltogyne pauciflora Benth. 2.5 2.17 0.92 5.59 

Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. 1.56 3.26 0.37 5.19 

Oxalis gardneriana Progel 1.88 1.09 2.17 5.14 

Bauhinia subclavata Benth. 1.25 2.17 0.15 3.57 

Guapira laxiflora (Choisy) Lundell 0.94 1.09 1.39 3.42 

Indet8 1.88 1.09 0.43 3.4 

Neocalyptrocalyx longifolium (Mart.) Cornejo & 

Iltis 

0.94 2.17 0.1 3.21 

Coccoloba schwackeana Lindau 0.94 2.17 0.1 3.21 

Handroanthus selachidentatus (A.H. Gentry) S. 

O. Grose 

0.94 2.17 0.07 3.18 

Cordiera rigida (K. Schum.) Kuntze 0.63 2.17 0.09 2.89 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 0.94 1.09 0.79 2.82 

Astronium concinnum Schott ex Spreng. 0.63 1.09 1.08 2.8 

Myracrodruon urundeuva Allemão 1.25 1.09 0.41 2.75 

Ximenia americana L. 1.25 1.09 0.2 2.54 

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett 0.31 1.09 0.88 2.28 

Guettarda angelica Mart. ex Müll. Arg. 0.94 1.09 0.19 2.22 

Erythroxylum sp. 0.94 1.09 0.13 2.16 

Machaerium acutifolium Vogel 0.94 1.09 0.09 2.12 
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Indet9 0.63 1.09 0.38 2.1 

Guapira ferruginea (Klotzsch ex Choisy) Lundell 0.63 1.09 0.33 2.05 

Ceiba cf. glaziovii  (Kuntze) K. Schum. 0.31 1.09 0.57 1.97 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 0.63 1.09 0.11 1.83 

Jatropha mollis Pax 0.63 1.09 0.08 1.8 

Maprounea cf. guianensis Aubl. 0.63 1.09 0.02 1.74 

Faramea sp. 0.31 1.09 0.29 1.69 

Alibertia sp. 0.31 1.09 0.14 1.54 

Erythrina velutina Willd. 0.31 1.09 0.13 1.53 

Indet7 0.31 1.09 0.12 1.52 

Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby 0.31 1.09 0.05 1.45 

Trichilia hirta L. 0.31 1.09 0.05 1.45 

Acalypha amblyodonta (Müll. Arg.) Müll. Arg. 0.31 1.09 0.04 1.44 

Fridericia bahiensis (Schauer ex DC.) L.G. 

Lohmann 

0.31 1.09 0.03 1.43 

Erythroxylum passerinum Mart. 0.31 1.09 0.03 1.43 

Spondias tuberosa Arruda 0.31 1.09 0.01 1.41 

Opuntia sp. 0.31 1.09 0.01 1.41 

Campomanesia eugenioides (Cambess.) D. 

Legrand 

0.31 1.09 0.01 1.41 

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & 

Schult.) T.D. Penn. 

0.31 1.09 0 1.4 

Na Tabela 3 indexada por IVI verifica-se que Campomanesia eugenioides teve o 

maior valor de importância (48,17), seguido de Syagrus coronata (35,41), Colicodendron 

yco Mart. (35,29). Neste caso C. eugenioides tem apenas três indivíduos mas com 

perímetro a altura do peito com pouco mais de dois metros (2,26m). 

Existem poucos trabalhos de fitossociologia que registram Campomanesia 

eugenioides (Cambess.) D. Legrand na Caatinga e nestes essa espécie aparece com IVI 

muito baixo como é o caso do estudo de ALMEIDA (2011) onde a referida espécie aparece 

com IVI de 4,17 em 15o. lugar na Flora da vegetação estudada em Jeremoabo, Bahia. 

Tabela 3 – Parâmetro Fitossociológicos obtidos no Morro da Quixaba. RelDe-Densidade 

Relativa, RelFr-Frequência Relativa, RelDo-Dominância Relativa, IVI-Índice de Valor de 

Importância 

Espécies RelDe RelFr RelDo IVI 

Campomanesia eugenioides (Cambess.) D. Legrand 0,94 1,28 45,95 48,17 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. 4,38 5,13 25,91 35,41 

Colicodendron yco Mart. 28,13 5,13 2,03 35,29 

Croton sp.2 18,13 5,13 1,29 24,54 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 6,25 2,56 1,93 10,75 

Myracrodruon urundeuva Allemão 2,81 2,56 3,53 8,91 

Ficus sp. 0,63 1,28 6,50 8,40 

Savia sp. 1,56 2,56 2,85ampo 6,98 

Indet 2,50 1,28 2,85 6,63 

Mimosa tenuifolia L. 3,44 1,28 0,39 5,11 

Mimosa arenosa (Willd.) Poir. 1,88 2,56 0,29 4,73 

Cereus jamacaru DC. 0,63 2,56 1,08 4,27 

Manihot pseudoglaziovii Pax & K. Hoffm. 2,19 1,28 0,34 3,81 
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Senegalia sp.2 2,19 1,28 0,22 3,69 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P. ueiroz 0,94 2,56 0,15 3,65 

Averrhoidium gardnerianum Baill. 0,94 2,56 0,08 3,58 

Myrt sp.3 1,25 1,28 0,65 3,18 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 1,25 1,28 0,59 3,12 

Goniorrhachis marginata Taub. 1,25 1,28 0,24 2,78 

Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. 1,25 1,28 0,10 2,63 

Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler & Ebinger 0,94 1,28 0,10 2,32 

Borag sp. 0,63 1,28 0,36 2,27 

Sapium cf. glandulatum (Vell.) Pax 0,94 1,28 0,02 2,24 

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett 0,94 1,28 0,02 2,24 

Senegalia sp.1 0,63 1,28 0,30 2,21 

Sapind sp.1 0,63 1,28 0,27 2,18 

Cereus cf. gounellei (F.A.C. Weber) Luetzelb. 0,63 1,28 0,18 2,08 

Croton sp.1 0,63 1,28 0,08 1,98 

Mimosa sp. 0,63 1,28 0,03 1,94 

Schinopsis brasiliensis Engl. 0,63 1,28 0,03 1,94 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. 0,63 1,28 0,02 1,93 

Cnidoscolus cf. vitifolius (Mill.) Pohl 0,31 1,28 0,27 1,86 

Spondias cf. tuberosa Arruda 0,31 1,28 0,25 1,85 

Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. 0,31 1,28 0,20 1,79 

Aspidosperma pyrifolium Mart. 0,31 1,28 0,18 1,78 

Opuntia sp. 0,31 1,28 0,13 1,72 

Trichilia hirta L. 0,31 1,28 0,08 1,68 

Casearia sp. 0,31 1,28 0,05 1,64 

Myrt sp.2 0,31 1,28 0,05 1,64 

Lami sp.1 0,31 1,28 0,04 1,63 

Peltogyne cf. pauciflora Benth. 0,31 1,28 0,04 1,63 

Ziziphus joazeiro Mart. 0,31 1,28 0,03 1,63 

Strychnos parvifolia A. DC. 0,31 1,28 0,03 1,62 

Cnidoscolus vitifolius (Mill.) Pohl 0,31 1,28 0,03 1,62 

Sapind sp.2 0,31 1,28 0,02 1,62 

Indet5 0,31 1,28 0,02 1,62 

Trichilia sp. 0,31 1,28 0,02 1,62 

Senegalia langsdorffii (Benth.) Seigler & Ebinger 0,31 1,28 0,02 1,61 

Euph1 0,31 1,28 0,02 1,61 

Indet3 0,31 1,28 0,02 1,61 

Erythroxylum sp. 0,31 1,28 0,02 1,61 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. 0,31 1,28 0,01 1,60 

Indet1 0,31 1,28 0,01 1,60 

Myrt sp.1 0,31 1,28 0,01 1,60 

Indet4 0,31 1,28 0,01 1,60 

Cordia glabrata (Mart.) A. DC. 0,31 1,28 0,01 1,60 

Handroanthus impetiginosa (Mart. ex DC.) Mattos 0,31 1,28 0,01 1,60 
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Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) 

T.D. Penn. 
0,31 1,28 0,01 1,60 

Alseis floribunda Schott. 0,31 1,28 0,01 1,60 

Maytenus rigida Mart. 0,31 1,28 0,01 1,60 

Ruprechtia laxiflora Meisn. 0,31 1,28 0,00 1,60 

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. 0,31 1,28 0,00 1,59 

Tanto no morro do Letreiro como no morro da Quixaba C. yco e S. coronata 

aparecem como importantes componentes da vegetação da mata da base dos Inselbergues 

muito relacionado com a antropização do ambiente pois trata-se o primeiro uma espécie 

pioneira e o segundo tende a ser preservado pela população devido o uso de suas folhas e 

frutos (CREPALDI et al., 2001). 

Apesar das FABACEAE e das EUPHORBIACEAE ocuparem os primeiros lugares 

tanto em número de espécies quanto em número de indivíduos em termos de IVI ambas as 

Famílias parecem ter menor importância. 

As Figuras 6 e 7 apresentam a distribuição de IVI das Famílias nos dois morros. No 

morro do Letreiro a família com maior IVI foi FABACEAE o que corresponde a maioria 

dos trabalhos registrados na Caatinga (cf. Tabela 4), enquanto que no morro da Quixaba as 

MYRTACEAE apresentaram maior IVI devido ao grande desenvolvimento dos indivíduos 

de Campomanesia eugenioides. 

 
Figura 6 – Distribuição do IVI nas Famílias no morro do Letreiro 
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Figura 7 - Distribuição do IVI nas Famílias no morro da Quixaba 

A diversidade de Shannon-Wiener ficou em H’=2,95 nats/indivíduo para o morro 

da Quixaba com Equabilidade de 71,5%. Já o morro do Letreiro registrou H’=3.43 

nats/indivíduo com Equabilidade de 85,9% mostrando que além de ser mais diversa a flora 

do morro do Letreiro é mais homogênea. 

A Tabela 4 mostra os diversos valores do Índice de Shannon-Wiener encontrados 

em Caatinga em diversos trabalhos. Analisando-a pode-se observar que o índice de 

diversidade varia de 1,5 nats/indivíduo (CANTALICE et al., 2008) até 6,5 nats/indivíduo 

(LEMOS e RODAL, 2002). 

A área basal registrada no morro da Quixaba foi de 8,8 m
2
/ha enquanto que a do 

morro do Letreiro ficou em 6,0 m
2
/ha. Observando-se a Tabela 4 que mostra os valores de 

Área Basal para Caatinga verifica-se que a mesma varia de 1,25 m
2
/ha até 34,3 m

2
/ha. Os 

valores registrados na área de estudo ficaram muito próximos daqueles encontrados por 

CANTALICE et al. (2008) no estrato arbóreo de sua área de estudo. 

Tabela 4 – Parâmetros estruturais registrados nas áreas de estudo e em outros 12 

trabalhos sobre vegetação de Caatinga. AB = área basal; H’- Índice de diversidade de 

Shannon-Wiener 
Referência Ano AB (m

2
/ha) H’ 

Letreiro 2014 6.03 3.43 

Quixaba 2014 8.80 2.95 
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Alcoforado-Filho et al. 2003 24,9 3,09 

Cantalice et al. (arbóreo) 2008 6,35 1,5 

Cantlice et al. (arbustivo) 2008 1,245 1,63 

Lemos e Rodal 2002 31,9 6,5 

Pereira et al. 2002 14,77 2,99 

Rodal et al. (Custódia-Boa Vista-Margem direita) BD 2008 20,28 1,91 

Rodal et al. (Custódia-Boa Vista-Margem esquerda) BE 2008 34,29 1,99 

Rodal et al. (Floresta-Fazenda Fasa) FA 2008 16,51 2,54 

Rodal et al. (Floresta-Poço de Ferro) PF 2008 14,62 2,25 

Santana e Souto 2006 17,5 2,35 

JESUS C.G. de (São Bento) 2012 11,47 1,6 

JESUS C.G. de (Patamuté) 2012 12,44 2,1 
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ANEXO I 

Tabela 5 - Listagem das Espécies. L- Morro do Letreiro, Q- Morro da Quixaba, Test- 

Testemunho [coletor, no. da coleta (s)], CS- Categoria sucessional (C- cultivada, PI- 

Pioneira, Si- Secundária inicial, St- Secundária tardia). 
TAXONS L Q TEST CS 

ANACARDIACEAE     

Anacardium occidentale L. X  não coletada C 

Astronium concinnum Schott ex Spreng. X   Si 

Myracrodruon urundeuva Allemão X X  St 

Schinopsis brasiliensis Engl.  X  St 

Spondias tuberosa Arruda X X  Si 

APOCYNACEAE     

Aspidosperma pyrifolium Mart.  X  Si 

ARECACEAE     

Syagrus coronata (Mart.) Becc. X X  Si 

BIGNONIACEAE     

Fridericia bahiensis (Schauer ex DC.) L.G. Lohmann X    

Handroanthus impetiginosus Mattos  X   

Handroanthus selachidentatus (A.H. Gentry) S. O. Grose X   St 

BORAGINACEAE     

Boraginaceae sp.  X   

Cordia glabrata (Mart.) A. DC. X X Melo 11516 (HUEFS) St 

BURSERACEAE     

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett X X   

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand X  Melo 11505 (HUEFS)  

CACTACEAE     

Cereus  cf. gounellei (F.A.C. Weber) Luetzelb.  X   

Cereus jamacaru DC. X X  Si 

Opuntia sp. X X   

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley X    

CANNABACEAE     

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. X   PI 

CAPPARACEAE     

Colicodendron yco Mart. X X Melo 11521 (HUEFS) PI 

Neocalyptrocalyx longifolium (Mart.) Cornejo & Iltis X    

CELASTRACEAE     

Maytenus rigida Mart.  X  St 

ERYTHROXYLACEAE     

Erythroxylum passerinum Mart. X    

Erythroxylum sp. X X   

EUPHORBIACEAE     

Acalypha amblyodonta (Müll. Arg.) Müll. Arg. X    

Cnidoscolus aff. vitifolius  (Mill.) Pohl  X   

Cnidoscolus vitifolius (Mill.) Pohl  X   

Croton sp.1  X   

Croton sp.2 X X   

Euphorbiaceae sp.  X   

Jatropha sp. X    

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.  X Melo 1854 (HUEFS) Si 

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill.  X   

Manihot pseudoglaziovii Pax & K. Hoffm.  X   

Maprounea cf. guianensis Aubl. X   Si 

Sapium cf. glandulatum (Vell.) Pax   X   

FABACEAE     

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan X X  Si 
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TAXONS L Q TEST CS 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.  X   

Bauhinia subclavata Benth. X    

Erythrina velutina Willd. X    

Goniorrhachis marginata Taub.  X  PI 

Machaerium acutifolium Vogel X    

Mimosa arenosa (Willd.) Poir. X X  Si 

Mimosa sp.  X   

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.  X  Si 

Mimosa sp.2  X   

Peltogyne pauciflora Benth. X X Melo 1892 (HUEFS)  

Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth.  X   

Poecilanthe ulei (Harms) Arroyo & Rudd X  Melo 11507 (HUEFS)  

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P. Queiroz X X Melo 11520 (HUEFS) PI 

Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler & Ebinger X X Melo 11511 (HUEFS) Si 

Senegalia langsdorffii (Benth.) Seigler & Ebinger  X   

Senegalia sp. 2  X   

Senegalia sp. 1  X   

Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby X    

LAMIACEAE     

Lamiaceae sp.  X   

LOGANIACEAE     

Strychnos parvifolia A. DC.  X   

MALVACEAE     

Ceiba cf. glaziovii  (Kuntze) K. Schum. X    

MELIACEAE     

Trichilia hirta L. X X Melo 11513 (HUEFS) Si 

Trichilia sp.  X   

MORACEAE     

Ficus cyclophylla (Miq.) Miq. X    

Ficus sp.1  X   

Ficus sp.2  X   

MYRTACEAE     

Campomanesia eugenioides (Cambess.) D. Legrand X X Melo 11885 (HUEFS) Si 

Myrtaceae sp.1   X   

Myrtaceae sp.2  X   

Myrtaceae sp.3  X   

NYCTAGINACEAE     

Guapira ferruginea (Klotzsch ex Choisy) Lundell X    

Guapira laxa (Netto) Furlan X   Si 

OLACACEAE     

Ximenia americana L. X    

OXALIDACEAE     

Oxalis gardneriana Progel X    

PHYLLANTHACEAE     

Savia sessiliflora (Sw.) Willd.  X   

POLYGONACEAE     

Coccoloba schwackeana Lindau X    

Ruprechtia laxiflora Meisn. X X  Si 

RHAMNACEAE     

Ziziphus joazeiro Mart. X X Melo 11889 (HUEFS) St 

RUBIACEAE     

Alibertia sp. X    

Alseis floribunda Schott.  X  PI 

Cordiera rigida (K. Schum.) Kuntze X    
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TAXONS L Q TEST CS 

Faramea sp. X    

Guettarda angelica Mart. ex Müll. Arg. X   St 

SALICACEAE     

Casearia sp.  X   

SAPINDACEAE     

Averrhoidium gardnerianum Baill. X X Melo 1904 (HUEFS) PI 

Sapindaceae sp.1  X   

Sapindaceae sp.2  X   

SAPOTACEAE     

Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. X X Melo 11508 (HUEFS)  

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) 

T.D. Penn. 

X X Melo 11509 (HUEFS) Si 

INDETERMINADA     

Indet  X   

Indet1  X   

Indet3  X   

Indet4  X   

Indet5  X   

Indet7 X    

Indet8 X    

Indet9 X    
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ANEXO II 

A B 

C D 

E F 

G  H  

Prancha 1: Ilustrações com espécies mais importantes à Restauração (segundo seu 

IVI). A e B: Colicodendron yco Mart.; C e D: Syagrus coronata (Mart.) Becc.; E e F: 

Campomanesia eugenioides (Cambess.) D. Legrand (Fotos de Efigênia de Melo); G e 

H: Averrhoidium gardnerianum Baill. (MUNIZ, H.J.T., 
©
2013, página acessada em em 

02/02/2014). 

 


