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RESUMO 

 

Estudos sobre a dinâmica da regeneração natural são de grande interesse científico, por serem 

essenciais na determinação dos tratamentos silviculturais e na elaboração correta de planos de 

manejo, permitindo um aproveitamento racional e permanente dos recursos florestais. O 

presente trabalho foi realizado com o objetivo de estudar a regeneração natural, investigando-

se a capacidade de resiliência de três ambientes de Caatinga, sob diferentes níveis de 

intervenção antrópica. O trabalho foi realizado em remanescente localizado no Alto Sertão 

Sergipano, pertencente à Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico 

(MONA - latitude 09º39'36" S e longitude 37º47'22" O). Foram selecionadas três áreas, 

baseando-se no zoneamento ambiental do plano de manejo da UC: Zona Primitiva (1.777,83 

ha), que envolve os remanescentes mais conservados de Caatinga; Zona de Uso Extensivo 

(49,93 ha), considerada uma zona de nível médio de degradação; e, por fim, Zona de 

Recuperação (83,82 ha), uma área de Caatinga muito alterada, que deve ser futuramente 

recuperada para atingir um melhor estado de conservação. Para as análises da regeneração 

natural, foram instaladas 15 parcelas de 2 x 20 m onde foram amostrados todos os indivíduos 

de espécies lenhosas (vivas), com diâmetro ao nível do solo (DNS) menor que 3 cm e altura 

mínima de 15 cm. Os levantamentos ocorreram nos meses de janeiro e maio de 2012, quando 

foram coletadas as alturas e os diâmetros dos indivíduos de cada espécie. Para a análise dos 

aspectos estruturais do estrato regenerativo, os indivíduos levantados foram divididos em 

quatro classes de tamanho: Classe 1 - indivíduos com altura variando de 0,15 m a 0,49 m; 

Classe 2 - indivíduos com altura variando de 0,50 m a 1,49 m; Classe 3 - indivíduos com 

altura variando de 1,50 m a 2,5 m e Classe 4 - indivíduos com altura superior a 2,5 m. Para 

caracterizar a estrutura da regeneração natural, foram obtidos os valores de densidade, 

frequência e a regeneração natural total por espécie. A diversidade florística dos três 

ambientes foi estimada pelos índices de Shannon-Weaver (H’) e de equabilidade de Pielou 

(J’). Analisou-se também o grau de similaridade florística entre os ambientes, por comparação 

entre os mesmos, utilizando-se o índice de similaridade de Jaccard; e outra para verificar o 

padrão de distribuição espacial das espécies na comunidade, pelo cálculo do índice de 

Payandeh. Dezessete táxons foram identificados ao nível de espécie, 2 gêneros e 1 

indeterminado. Ao todo, foram amostrados 333 indivíduos pertencentes a 14 famílias 

botânicas, 19 gêneros e 20 espécies. As famílias com maior riqueza de espécies no estrato 

regenerativo foram Fabaceae-Mimosoideae (4) e  Fabaceae-Caesalpiniodeae (3), que 

apresentaram 31,3 e 33,3% das espécies no primeiro e segundo levantamento. Os menores 

números de abundância relativa foram registrados para Myracrodruon urundeuva Allemão, 

Schinopsis brasiliensis Engl., Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir., Mimosa sp., Piptadenia 

stipulacea (Benth.)  e Sp. (Indeterminada). De maneira geral, as espécies em fase mais 

avançada do ciclo vegetativo (Classes III e IV) foram pouco registradas em todo o 

levantamento, abrangendo apenas 19% dos indivíduos nos três ambientes durante a primeira 

avaliação. As espécies que apresentaram maiores valores de densidade absoluta foram: 

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett, Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz, 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. e Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.. As espécies que 
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apresentaram os maiores índices de regeneração natural (RNT%) foram: Bauhinia cheilantha 

(50,6%), Jatropha mollissima (38,2%), Poincianella pyramidalis (29,1%) e Commiphora 

leptophloeos (27,5%) no primeiro levantamento; e Poincianella pyramidalis (30,3%), 

Bauhinia cheilantha (29,0%) e Commiphora leptophloeos (23,5%) no segundo levantamento. 

Em relação à diversidade de Shannon-Weaver entre os ambientes observou-se os seguintes 

valores: H’(Zona Primitiva) = 1,21 nats indivíduo
-1

; H’(Zona de Recuperação) = 1,8 nats 

indivíduo
-1

 e H’(Zona de Uso Extensivo) = 1,99, na primeira avaliação; e H’(Zona Primitiva) 

= 1,35 nats indivíduo
-1

;  H’(Zona de Recuperação) = 1,84 nats indivíduo
-1

 e H’(Zona de Uso 

Extensivo) = 1,75 nats indivíduo
-1

, na segunda avaliação. A diversidade da Zona de Uso 

Extensivo foi superior aos demais ambientes no primeiro levantamento e a Zona de 

Recuperação no segundo. Embora aparentemente tenham ocorrido variações, pela análise de 

variância (ANOVA) os valores não diferem entre si, determinando uma homogeneidade entre 

a diversidade de espécies que ocorrem nas três zonas, tanto no primeiro, quanto no segundo 

levantamento. Para a similaridade florística foi possível perceber a formação de dois grupos 

bem definidos, o primeiro grupo com as parcelas localizadas na Zona Primitiva e na Zona de 

Recuperação, e o segundo com as parcelas da Zona de Uso Extensivo. A maior parte das 

espécies amostradas apresentou valores superiores a 1 para o índice de distribuição espacial 

de Payandeh, indicando que a maioria delas ocorreram agregadas no espaço (50% das 

espécies no primeiro levantamento e  62%  das espécies no segundo levantamento). Os níveis 

de perturbação antrópica não afetaram diretamente o processo de regeneração natural e a área 

de estudo, em geral, ainda possui grande potencial de resiliência, estando apta a desencadear o 

processo de regeneração natural, que já se encontra em fase inicial.  

Palavras-chave: degradação, resiliência, diversidade e similaridade florística. 
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ABSTRACT 

 

Study on the dynamic of the natural regeneration are of great scientific interest, for being 

essential in the correct elaboration of plans of management and sylvicultural treatment, 

allowing a rational and permanent use of forest resources. This way, the present work was 

realized with the goal of studying the natural regeneration in Conservation Unit from the 

semiarid of Sergipe, investigating the capacity of resilience of three Caatinga environments, 

under different levels of anthropic intervention. The work was realized in a remaining set 

located in the High Wilderness of Sergipe, belonging to the Conservation Unit Monumento 

Natural Grota do Angico (MONA) located in the latitude 09º39'36" South e longitude 

37º47'22" West. Three areas were selected, based on the environmental zoning of the 

management planning of the MONA: the zone of Extensive Use (49.93 ha), considered a zone 

of medium level of degradation; and, at last, the Recovering Zone (83.82 ha), a very altered 

area of Caatinga, which must be hereafter recovered to reach a better state of conservation. To 

the realization of the natural regeneration analysis, were installed 15 parts of 2 x 20 m where 

were shown all the individuals of woody (living) species, with diameter to soil level (DSL) 

smaller than 3 cm and minimal height of 15 cm. The levies occurred in the months of January 

and May of 2012, where were collected data from each species: height and diameter of the 

individual. To the analysis of the structural aspects from the regenerative stratum, the levied 

individual were stratified in four size classes: Class 1 – individuals with height varying 

between 0.15 m to 0.49 m; Class 2 – individuals with height varying between 0.50 m to 1,49 

m; Class 3 – individuals with height varying between 1.50 m to 2.5 m and Class 4 – 

individuals with height superior to 2.5 m. To characterize the structural aspects of natural 

regeneration, were obtained the values of density, frequency, and total natural regeneration by 

specie. To evaluate the floristic diversity of the three environments, were used the index of 

Shannon-Weaver (H’) and of equability from Pielou (J’). Were also realized two analysis: one 

to determine the degree of floristic similarity between the shown environments, through the 

comparison between them, using the similarity index of Jaccard; and other to verify the 

pattern of space distribution of the community species, using, to the calculus, the index of 

Payandeh. In the levy concerning floristic, 17 taxons were identified to the level of species, 2 

in gender and 1 remained undetermined. Altogether, were sampled 333 individuals belonging 

to 14 botanic families, 19 genders and 20 species. Analyzing the studied areas, the families 

with greater abundance of species in the regenerative stratum were Fabaceae-Mimosoideae 

(4) and Fabaceae- Caesalpiniodeae (3), because together presented 31.3% and 33.3% of the 

species levied in the first and second inventories, respectively. The smallest numbers of 

relative abundance were registered to the species: Myracrodruon urundeuva Allemão, 

Schinopsis brasiliensis Engl., Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir., Mimosa sp., Piptadenia 

stipulacea (Benth.)  and Sp. (Undetermined). In a general way, the species in more advanced 

phase of the vegetative cycle (Classes III and IV) were few registered in all the survey, 

reaching only 19% of the sampled individuals in the three environments during the first 

evaluation. The species which presented greater values of absolute density throughout the 
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sampling were: Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett, Poincianella pyramidalis 

(Tul.) L.P.Queiroz, Jatropha mollissima (Pohl) Baill. and Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.. 

The species which presented the greater indexes of natural regeneration (RNT%) were: 

Bauhinia cheilantha (50,6%), Jatropha mollissima (38.2%), Poincianella pyramidalis 

(29.1%) and Commiphora leptophloeos (27.5%) in the first inventory; and Poincianella 

pyramidalis (30.3%), Bauhinia cheilantha (29.0%) and Commiphora leptophloeos (23.5%) in 

the second inventory. Related to the diversity of Shannon-Weaver between the studied 

environments were observed the following values: H’(Primitive Zone)= 1.21 nats individual
-1

; 

H’(Recovering Zone) = 1.8 nats individual
-1

 and H’(Extensive Use Zone) = 1.99, in the first 

evaluation; and H’(Primitive Zone) = 1.35 nats individual
-1

;  H’(Recovering Zone) = 1.84 

nats.individual
-1

 and H’(Extensive Use Zone) = 1.75 nats individual
-1

, in the second 

evaluation. The diversity of the Extensive Use Zone was superior to the other environments in 

the first inventory and the Recovering Zone in the second. Although apparently variations 

have occurred, the analysis of variance (ANOVA) pointed that these values do not differ 

between themselves, determining a homogeneity between the diversity of species which occur 

in the three zones, as in the first, as in the second inventory. To the floristic similarity it was 

possible to receive the formation of two well defined groups, the first group with the parcels 

located in the Primitive Zone and Recovering Zone, and the second with the parcels in the 

Extensive Use Zone. The majority of the sampled species presented values superior to 1 to the 

index of space distribution of Payandeh, indicating that the most of them occurred attached to 

the space (50% of the species in the first levy and 62% of the species in the second levy). The 

levels of anthropic disturbing did not affect directly in the process of natural regeneration and 

the area of study, in general, it still possess great potential of resilience, being able to unchain 

the process of natural regeneration, which is already in initial phase. 

Keywords: degradation, resilience, diversity and floristic similarity.     
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1. INTRODUÇÃO 

No Estado de Sergipe, 29 dos 75 municípios estão inseridos na região semiárida, o 

equivalente a 50,9% do seu território (Ministério da Integração Nacional 2005). E assim como 

em outros Estados do Nordeste Brasileiro, a sua paisagem atual se encontra intensamente 

alterada, com poucas áreas apresentando remanescentes de vegetação nativa em bom estado 

de conservação. Em decorrência da eliminação sistemática da cobertura vegetal e da 

degradação dos solos, alguns dos municípios da região semiárida de Sergipe encontram-se sob 

risco de desertificação, a exemplo de Poço Redondo, Canindé de São Francisco e Porto da 

Folha (Freire & Pacheco 2005). Apesar de ser um quadro preocupante, a realização de 

pesquisas que subsidiem programas de conservação e de recuperação de áreas degradadas 

nessa região ainda é escassa. 

A falta de informações científicas relacionadas, até mesmo, a abordagens mais básicas 

como a sucessão ecológica, a estrutura fitossociológica das diferentes fisionomias e a 

dinâmica de regeneração dificulta a aplicação de técnicas eficientes para a recuperação de 

áreas degradadas na região, pois as mesmas só poderão ser desenvolvidas a partir do 

conhecimento científico sobre os mecanismos naturais que levam à formação de comunidades 

(Rodrigues & Gandolfi 2000). De acordo com Silva (2009), a realização de pesquisas a 

longos prazos, que envolvam a interdisciplinaridade, é imprescindível para fornecer um maior 

entendimento sobre os processos dinâmicos dessa vegetação.  

Um dos temas mais importantes a serem estudados, quando se busca a exploração 

racional de um ecossistema florestal, é a dinâmica de regeneração natural. A regeneração 

natural constitui a forma original de renovação de uma floresta, compreendendo a fase inicial 

de estabelecimento e desenvolvimento de uma comunidade florestal (Marangon et al. 2008). 

O entendimento desse processo pode contribuir com informações ecológicas sobre a 

comunidade vegetal, auxiliando na seleção de espécies com potencial para serem utilizadas 

nos modelos de recuperação florestal de áreas degradadas. Além disso, dentre as opções 

disponíveis para a implantação de povoamentos florestais, a condução da regeneração natural 

é a que se mostra mais viável, devido à sua simplicidade e custos reduzidos (Sales 2008). 

Normalmente, basta que a área degradada fique livre de ações estressantes para se iniciar o 

processo regenerativo. Portanto, estudos sobre a dinâmica da regeneração natural são de 

grande interesse científico, por serem essenciais na elaboração correta de planos de manejo e 
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de tratamentos silviculturais, permitindo um aproveitamento racional e permanente dos 

recursos florestais.  

Visando subsidiar ações conservacionistas e incentivar práticas de manejo sustentável 

e recuperação de áreas degradadas, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de estudar 

a regeneração natural em uma unidade de conservação do Semiárido sergipano, investigando-

se a capacidade de resiliência de três ambientes de Caatinga, sob diferentes níveis de 

intervenção antrópica.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Caatinga 

O domínio da Caatinga abrange uma área equivalente a 70% do território nordestino 

(Ministério da Integração Nacional 2009) e destaca-se por ser o único bioma exclusivamente 

brasileiro, composto por uma grande diversidade de espécies com portes e arranjos 

fitossociológicos variados (Souto 2006). A origem do termo “caatinga” vem do tupi-guarani e 

significa mata branca, descrevendo a paisagem no período de estiagem quando a vegetação 

perde as folhas e fica com um aspecto seco e sem vida (Alves 2007). 

O clima da região semiárida apresenta como característica marcante a irregularidade 

do regime pluviométrico, com duas estações definidas: a estação chuvosa (inverno) que dura 

de três a cinco meses e a estação seca (verão) que dura de sete a nove meses (Andrade et al. 

2008). As chuvas são intensas e irregulares no tempo e no espaço, provocando, 

periodicamente, a ocorrência de secas prolongadas. A temperatura se situa entre 24 e 26°C e 

varia pouco durante o ano. Além dessas condições climáticas rigorosas, a região das caatingas 

está submetida a ventos fortes e secos, que contribuem para a aridez da paisagem nos meses 

de estiagem (Sampaio & Rodal 2000). 

Os solos da Caatinga, com raras exceções, são pouco desenvolvidos, mineralmente 

ricos, pedregosos, pouco espessos e com baixa capacidade de retenção de água, fator limitante 

à produção primária nessa região (Alves et al. 2009). De acordo com Menezes et al. (2005), 

na maioria dos trabalhos realizados no Semiárido é comum encontrar deficiência generalizada 

de fósforo, além da baixa necessidade de aplicação de calcário. Ainda segundo os autores, 

isso proporciona uma visão geral, em uma escala ampla que demonstra a necessidade 

marcante do manejo de algumas características dos solos para melhoria de sua fertilidade. 

De acordo com o sistema fisionômico-ecológico de classificação da vegetação 

brasileira utilizado pelo IBGE (1992), a Caatinga é qualificada como Savana-estépica, sendo 

subdividida em diversas tipologias, a depender da região de ocorrência. A sua vegetação 

apresenta árvores e arbustos com características caducifólias, que se manifestam como 

produtos da evolução, traduzidas em adaptações a mecanismos de resistência ou tolerância às 

adversidades climáticas (Pereira 2000). Figueiredo (1983) descreveu a vegetação do bioma 

Caatinga, de maneira geral, como uma formação xerofítica, lenhosa, decídua, normalmente 
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espinhosa, com presença de plantas suculentas e estrato herbáceo estacional, dotada de uma 

ampla variação florística.  

Durante muito tempo, a Caatinga foi descrita na literatura como um ambiente 

homogêneo, com biota pobre em espécies e em endemismos, estando pouco alterada ou 

ameaçada. Contudo, estudos recentes descrevem a Caatinga como um bioma extremamente 

frágil, bastante heterogêneo e rico tanto em biodiversidade quanto em endemismos (Alves 

2007). No que diz respeito à flora, até o ano de 2002, foram registradas cerca de 2.500 

espécies, das quais aproximadamente 300 são endêmicas. A família Fabaceae é o destaque 

com o maior número de endemismos: são cerca de 90 gêneros (Giullietti et al. 2002). Queiroz 

(2006) relata que muitos táxons dessa família, como os pertencentes aos gêneros Mimosa, 

Acacia, Caesalpinia e Senna, contribuem para a formação dos estratos arbóreos e arbustivos 

que compõem a paisagem característica da Caatinga.  

Apesar da grande extensão e da importância da Caatinga para o Nordeste do Brasil, 

ainda são poucas as informações ecológicas sobre este bioma. O registro de novas espécies da 

fauna e flora endêmicas indica também uma precariedade de estudos sobre a sua 

biodiversidade (Casteletti et al. 2003).  Santos et al. (2011), examinando o conhecimento 

sobre a biodiversidade dos principais ecossistemas brasileiros, constataram que as florestas 

secas tropicais têm atraído poucos investimentos da ciência, visando sua conservação, e que 

apresentam os escores mais baixos em termos de esforço de pesquisa e geração de 

conhecimento. Segundo esse levantamento, a Caatinga apresenta um número muito pequeno 

de artigos publicados em revistas internacionais e, também, o menor número de grupos de 

pesquisa e pesquisadores seniores se comparada com as florestas úmidas (Amazônia e 

Floresta Atlântica). 

2.2. Estudos de Regeneração Natural 

A regeneração natural decorre da interação de processos naturais de restabelecimento 

do ecossistema florestal, sendo, portanto, parte inicial do ciclo de crescimento e 

desenvolvimento de uma floresta (Gama et al. 2002). O processo de regeneração natural de 

uma floresta inicia-se com a chegada dos propágulos no solo e segue com a formação de um 

banco de sementes e de plântulas (Garwood 1989, Grombone-Guaratini & Rodrigues 2002, 

Rodrigues 2004). 
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 O banco de sementes pode ser definido como o estoque de sementes viáveis existentes 

no solo, que vai desde a superfície até as suas camadas mais profundas. Esse estoque é 

frequentemente incrementado pela chegada de sementes alóctones (originárias de outros 

locais) e/ou autóctones (sementes de espécies locais) (Almeida-Cortez 2004). Em geral, as 

espécies que formam banco de sementes no solo como estratégia de estabelecimento 

apresentam produção abundante, dormência e longevidade elevada, bem como mecanismos 

de dispersão eficientes (Piña-Rodrigues et al. 1992). Estas síndromes são habitualmente 

observadas nas espécies das primeiras fases da sucessão ecológica: pioneiras e secundárias 

iniciais.  

Apesar de constituir um evento fundamental, somente a chegada das sementes ao solo 

não garante o estabelecimento de novas plantas, isso porque parte delas pode sofrer predação 

e/ou simplesmente não germinar (Garcia-Orth & Martinez-Ramos 2008). Na Caatinga, por 

exemplo, o sucesso desse processo é diretamente influenciado, tanto pelas características 

físicoquímicas dos microhabitats (fertilidade do solo e capacidade de retenção de água), 

quanto pelo índice pluviométrico anual (Silva et al. 2010). Considerando a importância do 

banco de sementes para a dinâmica das comunidades vegetais, sendo o mesmo imprescindível 

para o processo de regeneração natural, torna-se fundamental o desenvolvimento de pesquisas 

que identifiquem os fatores determinantes da mortalidade e do estabelecimento e 

desenvolvimento de plantas (Holl 1998, Verheyen et al. 2003).  

No município de Quixadá-CE, Costa & Araújo (2003) avaliaram o banco de sementes 

do solo no final do período seco, visando conhecer sua densidade, germinabilidade e a sua 

composição. No referido estudo, observou-se uma densidade total de 807 sementes.m
-2

. Na 

serrapilheira, 0-5 cm e 5-10 cm foram encontradas respectivamente, 352 sementes.m
-2

; 304 

sementes.m
-2

, além de uma germinação de mais de 88% nas quatro primeiras semanas. 

Segundo os autores, esses resultados indicam que a maioria das sementes da Caatinga estão 

aptas a germinar no início das chuvas e, possivelmente, devem perder a dormência no 

decorrer do período seco. 

Além dos que já foram citados, diversos outros fatores podem impedir ou dificultar a 

regeneração natural de um ecossistema, como, por exemplo, a intensidade de uso, a 

disponibilidade de sementes, a competição da vegetação herbácea e a distância em relação a 

fragmentos florestais (Aide & Cavelier 1994, Wijdeven & Kuzee 2000, Zimmerman et al. 

2000, Cubiña & Aide 2001). Os estudos sobre regeneração natural de áreas abandonadas 

podem revelar uma melhor compreensão sobre as diversas etapas do processo sucessional de 
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um ecossistema, desde a chegada de propágulos até a própria dinâmica florestal nos estádios 

mais avançados de sucessão (Gandolfi et al. 2007). 

Embora considerem o estoque de sementes no solo um instrumento relevante, Araújo 

et al. (2004) enxergam no banco de plântulas a representação da própria regeneração natural, 

pois, segundo os autores, é no estádio de plântula que um indivíduo se revela, ou não, 

adaptado ao ambiente. Geralmente, as espécies que formam banco de plântulas como tática de 

sobrevivência são as espécies secundárias tardias e clímax, cujas sementes apresentam baixa 

viabilidade e acentuada predação. Silveira et al. (2005) relataram que sementes de Auxemma 

oncocalyx (Allemão) Baill. e Auxemma glazioviana Taub., espécies típicas da Caatinga, são 

intensamente atacadas por patógenos durante seu processo de germinação, mas que as suas 

plântulas sobrevivem a estes ataques, ficando apenas com a área foliar necrosada.  

Em florestas secas como a Caatinga, a deficiência de água interfere no sucesso do 

estabelecimento e na sobrevivência das plântulas, concentrando seu surgimento durante a 

estação chuvosa (Melo et al. 2004, Santos et al. 2009). Fatores como irregularidade nas 

primeiras chuvas e ocorrência de estiagens durante a estação chuvosa tornam-se importantes 

causas de mortalidade de plântulas recém germinadas, por provocarem a dessecação das 

mesmas (Andrade et al. 2007). Estudos realizados por Araújo (2005) registraram que a 

espécie lenhosa marmeleiro preto (Croton blanchetianus Baill.), nativa das caatingas, tem 

como característica a germinação das sementes, com o surgimento de novos indivíduos no 

início da estação chuvosa. Essa característica confere às plântulas uma oportunidade de se 

desenvolverem durante o período das chuvas, o que aumenta as chances de sobrevivência 

durante a estação seca. Todavia, quando plântulas de Croton blanchetianus foram submetidas 

à secas eventuais, foi observada uma elevada taxa de mortalidade desses indivíduos. Esses 

resultados levaram os autores à elaboração de um modelo de dinâmica natural da espécie 

Croton blanchetianus ajustado à estacionalidade climática da região. 

Estudos como o de Andrade et al. (2007) acabam por confirmar que em regiões 

semiáridas exista uma dificuldade maior no restabelecimento da vegetação. Assim, fica 

evidente a necessidade de um conhecimento mais detalhado sobre a dinâmica e estrutura dos 

bancos de sementes e plântulas destes ecossistemas. Segundo Gama et al. (2002) o 

conhecimento sobre o potencial do ambiente e dos processos de dinâmica de sucessão 

(dispersão, banco de sementes e regeneração), crescimento e produção permite a realização de 

previsões sobre o comportamento e desenvolvimento futuro da floresta. Além disso, fornece 

informações sobre a relação entre espécies e a diversidade que constitui o seu estoque, bem 
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como suas dimensões e distribuição na área, dados fundamentais para a utilização, em bases 

ecologicamente sustentáveis, dos recursos florestais da Caatinga (Pereira et al. 2001). 

2.3. Aspectos fitossociológicos  

Embora as comunidades vegetais possam ser caracterizadas quanto à sua composição 

florística, podendo ser semelhantes em termos específicos, elas se diferenciam quanto à 

presença ou ausência de determinadas categorias de plantas e pela quantidade ou abundância 

relativa de suas espécies (Matteucci & Colma 1982). É através de estudos fitossociológicos 

que se mensura essas diferenças e se determina as interrelações das espécies vegetais dentro 

de uma dada comunidade. Marangon et al. (2007) definem esse estudo como o conhecimento 

quantitativo da composição, estrutura, funcionamento, dinâmica, distribuição e relações 

ambientais da comunidade vegetal e Finol (1971) subdivide o estudo da fitossociologia em 

dois grupos de análise: estrutura horizontal e estrutura vertical. 

Na análise da estrutura horizontal, quantifica-se a participação de cada espécie em 

relação às outras e verifica-se a forma de distribuição espacial de cada espécie (Hokosawa et 

al. 1998). Desse modo, partindo da aplicação de um método fitossociológico, o estrato 

regenerativo de uma comunidade florestal pode ser avaliado por meio de um levantamento 

florístico e/ou estrutural (densidade e frequência por espécie) de plântulas e/ou de indivíduos 

jovens (Rodrigues 1999). 

Para a análise da estrutura vertical, Finol (1971) considera dois novos parâmetros: a 

posição sociológica e a regeneração natural. O autor afirma que somente a análise horizontal, 

em muitos casos, não permite uma caracterização verdadeira da ordem de importância 

ecológica das espécies. O estudo sobre a estrutura vertical de uma comunidade vegetal deve 

fornecer pelo menos um indício sobre em que estádio sucessional se encontra cada espécie, e 

a partir dessa análise, pode-se ter uma noção sobre quais as espécies são mais promissoras 

para compor a estrutura florestal em termos dinâmicos (Hosokawa et al. 1998).  

Quando se deseja analisar a estrutura vertical da regeneração natural, geralmente faz-

se necessária a estratificação do povoamento em classes de altura. Finol (1971) sugere que os 

levantamentos voltados para a regeneração natural sejam classificados em três categorias de 

tamanho, ficando a critério do pesquisador a divisão das classes, devendo esta se basear nas 

características das áreas de estudo. 
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Finol (1971) usou as seguintes classes de tamanho: (a) a partir de 0,1 m até 1,0 m de 

altura; (b) de 1,1 m até 3,0 m de altura; (c) de 3,1 m de altura até 9,9 cm de DAP. Longhi 

(1980) também classificou a regeneração natural em três distintas classes: (a) entre 0,1 m até 

1,5 m de altura; (b) de 1,6 m a 3,0 m altura; (c) alturas superiores a 3,0 m até indivíduos com 

DAP menor que 19,9 cm. Volpato (1994), além de estratificar as alturas em classes como 

recomendado alterou a dimensão das parcelas, ficando as áreas das mesmas maiores, à medida 

que o limite de inclusão das classes aumentava. Desta forma, o autor estabeleceu as seguintes 

classes: (a) menor que 1,0 m de altura, para uma área de 5m²; (b) entre 1,0 m e 3,0 m de 

altura, em uma área de 10 m²; (c) maiores que 3,0 m de altura e DAP menor que 5,0 cm, em 

uma área de 20 m². Silva Júnior (2004) adotou as mesmas características utilizadas por 

Marangon (1999), distribuindo os indivíduos em três classes de altura: (a) de 1,0 m até 2,0 m; 

(b) maior que 2,0 m até 3,0 m; (c) maior que 3,0 m e CAP menor 15,0 cm. Narvaes et al. 

(2005) adotou como critério de inclusão os indivíduos com altura maior ou igual a 1,30 m, 

desde que possuíssem circunferência mínima de 3,0 cm. Mais recentemente, Silva et al. 

(2007) consideraram como indivíduos regenerantes todos aqueles que tivessem CAP menor 

ou igual a 15,0 cm e altura maior ou igual a 1,0 m. Já Pimentel et al. (2008) e Silva & Silva 

(2009) utilizaram como parâmetro para regeneração natural, em seus estudos, a circunferência 

à altura do solo (CAS) menor do que 10,0 cm.  

Como se pôde notar, mesmo depois de um grande avanço nos estudos da regeneração 

natural, ainda não há por parte dos pesquisadores um consenso sobre o critério de inclusão de 

um indivíduo vegetal no estádio de regeneração natural. A partir de condições e objetivos 

diversos, cada pesquisador adota o critério que mais considera apropriado para a sua área de 

estudo, adequando-o às suas condições de campo e à tipologia vegetacional. Isto tem 

dificultado a comparação de dados obtidos nos diversos estudos sobre a regeneração natural, 

até para uma mesma tipologia florestal. Considerando-se, ainda, que a maioria dos autores 

aborda uma classificação voltada aos ecossistemas úmidos, constata-se que, em ambientes de 

Caatinga, essa comparação seja mais dificultada. 

 2.4. Diversidade e similaridade florística 

A análise da diversidade de espécies de uma área visa estabelecer uma referência que 

permita avaliar o quanto um povoamento florestal é diverso, em termos de espécies (CIATEC 

2001). Para tal, é utilizado um índice que caracteriza a diversidade de uma amostra ou 

comunidade por um simples número. Durigan (2003) relata que o índice de diversidade 



 

9 

 

representa a complexidade da comunidade, sendo que quanto maior seu valor, menor será a 

chance de que um segundo indivíduo amostrado seja da mesma espécie do primeiro. A 

escolha do melhor índice para avaliar a diversidade em nível de comunidade se torna difícil 

pela existência de uma grande variedade de opções. As medidas de diversidade de espécies 

podem ser divididas em três categorias principais: índices de riqueza de espécie, que mede o 

número de espécies definida em uma unidade de amostragem; modelos de abundância de 

espécies, que descrevem a distribuição da sua abundância; e índices baseados na abundância 

proporcional de espécies, que procuram caracterizar riqueza e regularidade em um mesmo 

índice (Dias 2005). 

Outra medida muito comum em ecologia de comunidades é a similaridade florística 

(Pinto-Coelho 2000). Este parâmetro indica o quanto duas comunidades florestais são 

semelhantes entre si, em nível de famílias, gêneros ou espécies. Pinto-Coelho (2000) descreve 

dois tipos básicos de índices de similaridade: binário e quantitativo. O primeiro é o mais 

utilizado em estudos de vegetação, quando apenas dados de presença e ausência estão 

disponíveis. Para ambos os índices existem dois atributos desejáveis: (a) devem ser 

independentes do tamanho da amostra; (b) os índices devem crescer e decrescer 

continuamente ao redor de limites mínimos e máximos fixos, à medida que as comunidades se 

aproximam ou se afastam entre si em termos de similaridades. São exemplos de índices para a 

determinação da similaridade florística, bastante utilizados em estudos de vegetação, os 

coeficientes de Jaccard e de Sorensen (Muller-Dombois & Ellenberg 1974, Magurran 1989), 

empregados por Durigan (1999), Rodal (2002) e Marques et al. (2003). Para a realização do 

cálculo da similaridade, considera-se o número de espécies exclusivas e o número de espécies 

comuns às duas áreas que se deseja comparar (Durigan 2003). Os valores da similaridade 

variam de 0 a 1, quanto mais próximo de 1 for o valor encontrado mais similares serão as 

amostras e mais dissimilares entre si serão as amostras quando este valor se aproxima de 0 

(Magurran 1989).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área de estudo 

O presente estudo foi realizado às margens do rio São Francisco, em um remanescente 

de Caatinga localizado no Alto Sertão Sergipano. A área que pertence ao Monumento Natural 

Grota do Angico (MONA) constitui uma Unidade de Conservação (UC) estadual e situa-se na 

latitude 09º39'36" Sul e longitude 37º47'22" Oeste, entre os municípios de Poço Redondo e 

Canindé de São Francisco. O Monumento foi criado através do Decreto 24.922 de 21 de 

dezembro de 2007, sendo considerado conforme o SNUC (Lei Nº 9.985) como uma unidade 

de conservação de proteção integral, cujo objetivo principal é preservar sítios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza cênica. 

Com uma área total de aproximadamente 2.138 ha, o MONA está inserido em uma 

região de clima Megatérmico Semiárido, com temperatura média anual de 25,2°C (Bomfim et 

al. 2002). Os valores de precipitação média variam entre 500 e 700 mm/ano e a umidade 

relativa do ar varia entre 25% e 75% (Santos & Andrade 1992). No que se refere aos solos, a 

região é caracterizada pela presença de 2 tipos: Neossolo Litólico e Planossolo (Leite 1976). 

A vegetação do MONA Grota do Angico foi classificada por Ribeiro & Mello (2007) em duas 

fitofisionomias: uma vegetação fechada de florestas hipoxerófita caducifólia e uma vegetação 

aberta em estádio de regeneração, caracterizada por pastagens e áreas abandonadas com solos 

salinizados. 

Para a seleção das áreas de estudo, considerou-se o zoneamento ambiental apresentado 

no Plano de Manejo do Monumento Natural Grota do Angico, o qual define o grau de 

interferência permitido para as diferentes regiões da UC, utilizando-se critérios como: 

representatividade, riqueza e diversidade de espécies, usos conflitantes, atrativos para 

visitação pública, beleza cênica, grau de conservação da vegetação, suscetibilidade ambiental, 

relevo, potencial para visitação e educação ambiental e infraestruturas existentes. Baseados 

nesses critérios, o referido documento define oito diferentes zonas: Primitiva, Uso Extensivo, 

Uso Intensivo, Histórico/Cultural, Recuperação, Uso Especial, Uso Conflitante e Ocupação 

(Figura 1). 
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LOCALIZAÇÃO

LEGENDA

 

Figura 1. Zoneamento ambiental do Monumento Natural Grota do Angico, Sergipe. Fonte: 

SEMARH-SE/2011. 

 

 As áreas selecionadas no estudo foram: a Zona Primitiva (1.777,83 ha), que envolve 

os remanescentes mais conservados de Caatinga; a Zona de Uso Extensivo (49,93 ha), 

considerada uma zona de nível médio de degradação; e, por fim, a Zona de Recuperação 

(83,82 ha), uma área de Caatinga muito alterada, que deve ser futuramente recuperada para 

atingir um melhor estado de conservação (SEMARH 2011). O Quadro 1 apresenta a síntese 

de zoneamento do MONA Grota do Angico, onde são listados os critérios que foram 

utilizados para a definição dessas zonas, o grau de intervenção, a caracterização ambiental e 

os principais conflitos.  
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Quadro 1. Síntese de Zoneamento do Plano de Manejo do MONA Grota do Angico (SEMARH, 2011). 

CRITÉRIOS DE 

ZONEAMENTO 

GRAU DE 

INTERVENÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL PRINCIPAIS 

CONFLITOS 

Zona primitiva 

Áreas de vegetação em 

melhor estádio de 

conservação e presença de 

espécies endêmicas, raras 

ou ameaçadas. 

Baixo 

 

 

 

Ocorrência de remanescentes de 

Caatinga em bom estádio de 

conservação; 

Existência de espécies endêmicas, 

raras e ameaçadas.      

 

Degradação da vegetação; 

Presença de espécies invasoras e 

exóticas; 

Caça; 

Perda dos recursos hídricos. 

Zona de uso extensivo 

Zona tampão entre a Zona 

de Uso Intensivo e a Zona 

Primitiva. 

Médio Ocorrência de Caatinga alterada. 

 

Assoreamento dos recursos 

hídricos; 

Pouca manutenção da trilha; 

Falta de sinalização; 

Espécies invasoras e exóticas. 

Zona de recuperação 

Áreas com a vegetação 

mais alterada ou com usos 

indevidos. 

Alto Ocorrência de Caatinga muito 

alterada; 

Áreas de preservação permanente 

degradadas. 

Efeito de borda; 

Vegetação muito alterada; 

Degradação dos ambientes 

situados a margem das estradas; 

Espécies invasoras e exóticas. 

3.2. Unidades amostrais e critério de inclusão dos indivíduos  

Para a realização dos levantamentos sobre regeneração natural, foram instaladas 5 

parcelas de 2 x 20 m em cada um dos ambientes (Zona Primitiva, Zona de Recuperação e 

Zona de Uso Extensivo). As parcelas foram dispostas paralelamente ao rio São Francisco 

(Figura 2), obedecendo à distância de 50 m uma da outra. 
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Figura 2. Disposição das parcelas instaladas no MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012. 
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Nas 15 unidades instaladas, área total equivalente a 600 m
2
, foram amostrados todos 

os indivíduos de espécies lenhosas (vivas), com diâmetro ao nível do solo (DNS) menor que 3 

cm e altura mínima de 15 cm. Os levantamentos ocorreram nos meses de janeiro e maio de 

2012, em que foram coletados os dados de espécie, altura e diâmetro dos indivíduos. As 

medições dos diâmetros dos indivíduos foram efetuadas com o auxílio de um paquímetro 

plástico com precisão de 0,05 mm. Para as medições das alturas dos indivíduos utilizou-se 

uma escala métrica de madeira, com graduação em milímetros (Figura 3). Neste estudo, ainda 

foram realizados os registros fotográficos de algumas espécies, com o objetivo de gerar um 

Guia Simplificado de Plântulas Lenhosas da Caatinga (Anexo 1).  

 

 

Figura 3. Levantamento de dados sobre regeneração natural no MONA Grota do Angico, 

Sergipe, 2012. (A – medição do diâmetro, B – medição da altura). 

3.3. Herborização e identificação do material botânico  

Após o levantamento de dados sobre o estrato regenerativo, foram coletados materiais 

botânicos de todas as espécies encontradas nas unidades amostrais. Posteriormente, os 

indivíduos coletados foram devidamente herborizados, segundo as normas usuais sugeridas 

por Mori et al (1989), os quais foram prensados, colocados em estufa e em seguida, 

identificados no Herbário da Universidade Federal de Sergipe (ASE).  

A B 
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3.4. Análises de solo 

Em cada parcela, foram coletadas três amostras de solo, sendo duas nas bordas e uma 

no meio da parcela, a 10 cm de profundidade, com o auxílio de um trado holandês. 

Posteriormente, foram acondicionadas em sacos plásticos e encaminhadas ao ITPS (Instituto 

Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe) para avaliação das suas características 

físicas e químicas. Além disso, avaliou-se a umidade do solo de cada parcela, através da 

relação peso úmido/peso seco, utilizando-se a seguinte equação: 

 

Em que: 

Us = Umidade do solo, expressa em %; 

Pu = Peso úmido da amostra de solo; 

Ps = Peso seco da amostra de solo (estufa a 105° C durante 48 horas). 

3.5. Classes de tamanho de regeneração natural 

Para a análise dos aspectos estruturais do estrato regenerativo, os indivíduos 

levantados foram estratificados em quatro classes de tamanho:  

Classe 1- indivíduos com altura variando de 0,15 m a 0,49 m;  

Classe 2- indivíduos com altura variando de 0,50 m a 1,49 m; 

Classe 3- indivíduos com altura variando de 1,50 m a 2,5 m;  

Classe 4- indivíduos com altura superior a 2,5 m. 

A presente metodologia baseou-se em Pereira et al. (2001), que utilizaram a 

classificação de Finol (1971), adaptada às condições da Caatinga. Os autores, estudando a 

regeneração natural no agreste paraibano, estratificaram a regeneração natural em quatro 

classes de tamanho: indivíduos com altura variando de 0,10 a 0,29 m; “(1) indivíduos com 

altura variando de 0,10 a 0,29 m; (2) com altura de 0,30 a 1,49 m; (3) com altura de 1,5 a 3 m; 

(4) com altura superior a 3 m, mas que apresentavam diâmetro ao nível do solo inferior a 3 

cm. No presente estudo, preferiu-se utilizar a altura mínima de 0,15 m com o objetivo de 

facilitar a localização e identificação de algumas espécies em campo.  
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A partir da divisão em classes de altura, foram estimados os valores de categoria de 

tamanho relativa dos indivíduos, com o objetivo de promover a estimativa dos índices de 

regeneração natural por classe de tamanho e regeneração natural total das espécies estudadas. 

Seguem abaixo as equações utilizadas para os referidos parâmetros, conforme Finol (1971), 

Longhi (1980) e Carvalho (1984): 

CATij = (VFI x nI)+ (VFII x nII) + (VFIII x nIII) + (VFIV x nIV) ;   

Em que :  

CATij = categoria de tamanho absoluta,  

VF = valor fitossociológico simplificado (dividido por 10), que corresponde à proporção de 

cada indivíduo em cada categoria de tamanho, 

I = categoria de tamanho I, 

II = categoria de tamanho II,  

III = categoria de tamanho III, 

IV = categoria de tamanho IV 

n = número de indivíduos e  

CRTij = categoria de tamanho relativa. 

 
3.6. Parâmetros estruturais da regeneração natural 

3.6.1. Estrutura horizontal da regeneração natural 

A estrutura horizontal do componente regenerativo foi caracterizada a partir dos 

valores absolutos e relativos de densidade e frequência das espécies presentes nas unidades 

amostrais. A densidade é uma medida que expressa o número de indivíduos com relação a 

uma unidade de área (em geral, hectare). Densidade absoluta corresponde ao número de 

indivíduos de uma determinada espécie na área, enquanto que densidade relativa é a relação 

entre o número de indivíduos de uma espécie e o número de indivíduos de todas as espécies, a 

qual é expressa em porcentagem. No presente estudo, foram obtidos valores de densidade 

através das seguintes equações (Volpato 1994): 

;       
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Em que: 

DAij = densidade absoluta da i-ésima espécie, na j-ésima classe de regeneração natural; 

nij = número de indivíduos da i-ésima espécie, na j-ésima classe de regeneração natural; 

nj = número de classes da regeneração natural; 

A = área amostrada, em hectare; 

DRij = densidade relativa da i-ésima espécie, na j-ésima classe de regeneração natural. 

A frequência é dada pela probabilidade de se encontrar uma espécie em uma unidade 

amostral, e o seu valor indica o número de vezes que a espécie ocorre, em um dado número de 

amostras. Esse parâmetro pode ser expresso tanto em valores absolutos como em valores 

relativos, conforme as seguintes equações: 

;      

Em que: 

FAij = frequência absoluta da i-ésima espécie na comunidade vegetal, na j-ésima classe de 

regeneração natural; 

Uij = número de unidades amostrais em que a i-ésima espécie ocorre, na j-ésima classe de 

regeneração natural; 

Ut = número total de unidades amostrais; 

FRij = frequência relativa da i-ésima espécie na comunidade vegetal na j-ésima classe de 

regeneração natural, em %; 

nj = número de classes de altura de regeneração natural; 

3.6.2. Estrutura vertical da regeneração natural 

O estudo da estrutura vertical permite obter informações mais detalhadas sobre o 

comportamento das espécies em regeneração, evitando que as classes de menor tamanho 

apresentem maior peso na estrutura da comunidade em razão de apresentarem maior 

densidade, podendo desta forma, mascarar aspectos importantes quanto à dinâmica da 

sucessão vegetal e a contribuição de cada espécie nas fases do processo. Para tanto, foi 

utilizada a metodologia de Volpato (1994), obtendo-se o índice de regeneração natural por 

classe de tamanho de planta (RNCij). A regeneração natural total por espécie (RNTi) é obtida 
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a partir do somatório dos índices de regeneração por classe de tamanho. As expressões 

utilizadas para o cálculo de RNCij e RNTi foram: 

;         

Em que: 

RNCij = estimativa da regeneração natural da i-ésima espécie na comunidade vegetal, na        

j-ésima classe de regeneração natural, em %; 

DRij = densidade relativa da i-ésima espécie, na j-ésima classe de regeneração natural; 

FRij = frequência relativa da i-ésima espécie na comunidade vegetal na j-ésima classe de 

regeneração natural, em %; 

CRTij = categoria de tamanho relativa da i-ésima espécie na comunidade vegetal, na j-ésima 

classe de regeneração natural, em % (proporção de cada indivíduo em cada categoria de 

tamanho); 

RNTi  = estimativa da regeneração total da i-ésima espécie; 

3.7. Diversidade florística 

Para avaliar a diversidade florística dos ambientes foram empregados os índices de 

Shannon-Weaver (H’) e de equabilidade de Pielou (J’), conforme Brower & Zar (1984). O 

índice de diversidade de Shannon-Weaver é muito utilizado para quantificar a diversidade de 

espécies em estudos ecológicos e depende basicamente da riqueza de espécies em 

determinada comunidade e a uniformidade com que os índivíduos são distribuídos entre as 

espécies (Begon et al. 1996). Assim, quanto mais alto é o valor do índice, maior o número de 

espécies e menor o domínio da comunidade por uma ou poucas espécies (Odum 1986). O 

índice de diversidade de Shannon-Weaver (H') considera o peso entre as espécies raras e 

abundantes igual (Magurran 1989). Quanto maior for o valor de H', maior será a diversidade 

florística da população em estudo. Este índice é expresso pela seguinte equação: 

 

Em que: 

H'= índice de diversidade de Shannon-Weaver; 

N= número total de indivíduos amostrados; 
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ni= número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie; 

S = número de espécies amostradas; 

ln= logaritmo de base neperiana (e). 

O índice de equabilidade de Pielou representa a proporção da diversidade de espécies 

encontradas na amostragem atual em relação à diversidade máxima que a comunidade poderá 

atingir (Brower & Zar 1984) e também, a uniformidade da repartição dos indivíduos entre as 

espécies (Odum 1986). Este índice pertence ao intervalo [0,1], onde 1 representa a máxima 

diversidade, ou seja, todas as espécies são igualmente abundantes. O valor da equabilidade de 

Pielou é obtido pela expressão: 

 

Em que: 

J’= Índice de equabilidade de Pielou; 

H’= Índice de diversidade de Shannon-Weaver; 

S= número total de espécies. 

3.8. Similaridade florística 

No presente estudo, ainda foi realizada análise para determinar o grau de similaridade 

florística entre os ambientes amostrados, através da comparação entre os mesmos, utilizando-

se o índice de similaridade de Jaccard (Jaccard 1901). Este índice considera médias binárias 

com a convenção 1 = presença e 0 = ausência e é calculado pela expressão a seguir:  

 

Em que: 

Sj = coeficiente de similaridade de Jaccard; 

a = número de espécies comuns em todas as áreas; 

b = número de espécies únicas da área A; 

c = número de espécies únicas da área B; 

d = número de espécies únicas da área C. 
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3.9. Padrão de distribuição espacial 

O padrão de distribuição espacial das espécies da comunidade regenerante foi medido 

pelo índice de Payandeh (Payandeh 1970). Estimando-se este índice obtém-se o grau de 

agregação da espécie por meio da relação entre a variância do número de indivíduos por 

parcela, e a média do número de indivíduos. As equações utilizadas para o cálculo deste 

índice foram: 

;         ;          

Em que: 

Pi = índice de agregação espacial da i-ésima espécie; 

Mi = média do número de árvores da i-ésima espécie; 

Sii² = variância do número de árvores da i-ésima espécie; 

Ui = número de unidades amostrais em que a i-ésima espécie ocorre; 

Ut = número total de unidades amostrais. 

Quando o valor de Pi  for menor ou igual a 1, o padrão de distribuição será aleatório; 

quando o valor de Pi for maior que 1 e menor ou igual a 1,5 o padrão será tendendo ao 

agrupamento ou uniforme; quando Pi for maior que 1,5 considera-se que o padrão de 

distribuição é agregado. 

3.10. Processamento e análise dos dados 

Para a realização das análises de estrutura e diversidade da regeneração natural foram 

utilizados os programas Microsoft Office Excel 2007 e Mata Nativa 2.10® (CIENTEC 2006). 

Para a análise de similaridade, utilizou-se o programa PAST v1.34 (Hammer et al. 2001).  

Neste estudo também foram realizadas as análises de variância (ANOVA) para os 

dados de abundância de indivíduos, riqueza de espécies e diversidade florística, onde se 

utilizou o programa estatístico livre R (R Development Core Team, 2011).  

Posteriormente, os resultados das análises de estrutura e diversidade florística do 

presente estudo, bem como os resultados das ANOVAs, foram organizados em tabelas no 

Anexo 2 deste documento (Tabelas 2A a Tabela 10A). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterização edafoclimática da área de estudo 

As coletas de dados ocorreram no início dos meses de janeiro e maio de 2012. Nesse 

período, percebeu-se que a média de chuvas na área estudada variou bastante em relação ao 

ano de 2011. Naquela região, o período chuvoso geralmente inicia-se no final do mês de 

março e encerra-se no final do mês de julho (SEPLANTEC 2000). Na Figura 4 é possível 

perceber que no período de fevereiro a maio de 2012 quase não houve chuvas, 

descaracterizando esse intervalo como um período chuvoso. Para enfatizar a irregularidade 

pluviométrica de 2012, nota-se que em janeiro, quando normalmente se verificam os menores 

índices de precipitação do ano para aquela região, ocorreu uma superioridade pluviométrica 

em relação aos demais meses desse mesmo ano. 

Desta forma, visando dar maior confiabilidade às informações fornecidas pelo 

presente estudo, preferiu-se não classificar as análises em duas estações distintas (seca e 

chuvosa), sendo os resultados apresentados em dois levantamentos: um em janeiro de 2012 e 

outro em maio de 2012. 
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Figura 4. Histórico da precipitação média mensal no período de janeiro de 2011 a abril de 2012, no 

município de Poço Redondo. MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012. Fonte: SEMARH-SE/2012. 
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Após as medições do teor de água no solo, foi verificado que não houve uma diferença 

significativa entre os valores referentes a cada zona. Desta forma, o parâmetro umidade no 

solo não constituiu em um fator determinante das eventuais variações no estrato regenerante 

das áreas estudadas. Todavia, uma comparação poderia ser feita entre os valores de umidade 

no solo para o primeiro e segundo levantamentos (Figura 5), já que este intervalo se 

caracterizou como um período de estiagem de chuvas, o que poderia influenciar nos 

resultados.  

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Zona Primitiva Zona de 

Recuperação

Zona de Uso 

Extensivo

U
m

id
a

d
e
 n

o
 s

o
lo

 (
%

)

janeiro

maio

 

Figura 5. Valores médios de teor de água no solo das zonas selecionadas para o estudo da 

regeneração natural, nos dois levantamentos (janeiro e maio de 2012). MONA Grota do Angico, 

Sergipe, 2012.  

 

Com relação às análises de solo realizadas, pode-se observar que os ambientes 

apresentaram características físico-químicas bastante semelhantes. Foram observados para os 

três ambientes altos valores para os componentes Ca, Mg e K, médio teor de matéria orgânica 

e baixo teor de Al (Tabela 1).  
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Tabela 1. Valores médios de matéria orgânica e cátions (Al, Ca, Mg e K) presentes no solo do 

MONA Grota do Angico e faixas de interpretação dos componentes. ZP = Zona Primitiva, ZR = 

Zona de Recuperação e ZE = Zona de Uso Extensivo. MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012.  

 

A classificação textural por parcela encontra-se na Tabela 2 e o relatório completo dos 

ensaios realizados para avaliação dos solos se encontra na Tabela 1A (Anexo 2 deste 

documento). 

 

Tabela 2. Classificação textural dos solos nas áreas de estudo. ZP = Zona Primitiva, ZR = Zona de 

Recuperação e ZE = Zona de Uso Extensivo. MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012. 

ZONAS PARCELAS 

1 2 3 4 5 

ZP Franco arenoso Franco siltoso Franco arenoso Franco arenoso Franco 

ZR Franco siltoso Franco arenoso Franco arenoso Franco arenoso Franco arenoso 

ZE Franco arenoso Franco arenoso Areia franca Areia franca Franco arenoso 

 

4.2. Riqueza e composição florística  

Na análise da composição florística, 17 táxons foram identificados ao nível de espécie, 

2 ao nível de gênero e 1 ficou indeterminado. Ao todo, foram amostrados 333 indivíduos 

pertencentes a 14 famílias botânicas, 19 gêneros e 20 espécies (Tabela 3). Tais resultados 

mostraram-se superiores aos obtidos por Fabricante & Andrade (2007) em um levantamento 

da regeneração natural realizado em uma área de 4.000 m
2
 no Semiárido paraibano, o qual 

encontrou 1.129 indivíduos, pertencentes a 7 famílias, 12 gêneros e 15 espécies. Já os 

levantamentos florísticos realizados por Ferreira (1988), Araújo et al. (1995) e Pereira et al. 

(2001), em condições similares, apresentaram resultados próximos aos do presente estudo. 

 

 

 

Nutrientes no solo 

Valores médios Faixas de interpretação 

ZP ZR ZE 
Baixo 

teor 

Médio 

teor 

Alto 

teor 

Matéria Orgânica (g.dm
-3

) 20,36 17,16 23,5 <15 15-25 >25 

Al (cmolc.dm
-3

) <0,08 <0,08 <0,08 <0,5 0,5-1,0 >1,0 

Ca (cmolc.dm
-3

) 12,48 10,12 14,70 <1,6 1,6-3,0 >3,0 

Mg (cmolc.dm
-3

) 5,94 2,49 6,68 <0,4 0,4-1,0 >1,0 

K (mg.dm
-3

) 145,60 189,00 141,42 <30 30-60 >60 
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Tabela 3. Relação de espécies encontradas no estrato regenerativo do MONA Grota do Angico, Sergipe, 

2012. N1 = número de indivíduos amostrados no primeiro levantamento, N2 = número de indivíduos 

amostrados no segundo levantamento, ZP = Zona Primitiva, ZR = Zona de Recuperação e ZE = Zona de 

Uso Extensivo.  

Família/ Espécies Nome vulgar Levantamentos Zonas 

N1 N2 ZP ZR ZE 

Anacardiaceae       
Myracrodruon urundeuva 

Allemão 
Aroeira-do-sertão 0 1   x 

Schinopsis brasiliensis Engl. Braúna 1 0   x 
Apocynaceae       
Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro 6 12 x x x 

Boraginaceae       
Cordia globosa (Jacq.) Kunth Sapeiro 0 3 x x  

Burseraceae       
Commiphora leptophloeos (Mart.) 

J.B. Gillett 
Imburana 34 68 x x x 

Capparaceae       
Capparis flexuosa (L.) L. Feijão-bravo 3 3   x 

Celastraceae       
Maytenus rigida Mart. Bom-nome 9 11   x 

Erythroxylaceae       
Erythroxylum sp. Pau-canário 0 3 x x  

Euphorbiaceae       

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Pinhão-bravo 23 23 x x  

Fabaceae – Caesalpiniodeae       
Bauhinia cheilantha (Bong.) 

Steud. 

Mororó 18 23 x  x 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz 

Pau-ferro 1 1 x   

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

L.P.Queiroz 

Catingueira 22 26 x x x 

Fabaceae – Mimosoideae       
Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 

Angico-de-caroço 7 15  x  

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Jurema-preta 1 0   x 

Mimosa sp. Jurema-amarela 0 1   x 

Piptadenia stipulacea (Benth.) 

Ducke  

Arranhento-branco 0 1  x  

Rhamnaceae       
Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro 1 3 x x  

Sapotaceae       
Sideroxylon obtusifolium (Humb. 

ex Roem. & Schult.) T.D. Penn. 

Quixabeira 3 4 x  x 

Solanaceae       
Capsicum cf. parvifolium Sendtn. Murta 1 2 x x  

Indeterminada       

Sp. Batata-de-caititu 1 0   x 
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Analisando-se a totalidade das áreas estudadas, as famílias com maior riqueza de 

espécies no estrato regenerativo foram Fabaceae-Mimosoideae (4) e  Fabaceae-

Caesalpiniodeae (3), pois juntas apresentaram 31,3 e 33,3% das espécies encontradas no 

primeiro e segundo levantamentos, respectivamente. Essas famílias, segundo Sampaio (1996), 

ocupam os primeiros lugares, em número de espécies, na maioria dos levantamentos 

florísticos realizados no bioma Caatinga. Estudos como os de Pereira et al. (2001), Pegado et 

al. (2006) e Barbosa (2008), em remanescentes de Caatinga do estado da Paraíba validam essa 

afirmação.  

Embora não seja a família mais rica em espécies, Burseraceae constituiu a família 

mais abundante (102 indivíduos), e junto à Fabaceae-Caesalpiniodeae (91 indivíduos), 

representaram 57% dos espécimes levantados em todo o estudo. Este resultado tem grande 

influência do forte aparecimento de Commiphora leptophloeos, Poincianella pyramidalis e 

Bauhinia cheilantha, pois foram as espécies com maior quantidade de indivíduos encontrados 

na área de estudo. A espécie mais abundante foi Commiphora leptophloeos, com 102 

indivíduos, respondendo por 33,63% do total amostrado. Nos trabalhos de Pereira et al. 

(2002), Alcoforado-Filho et al. (2003), Andrade et al. (2005) e Fabricante & Andrade (2007) 

as espécies que apresentaram as populações mais expressivas foram verificadas nas áreas 

mais antropizadas da Caatinga. Entretanto, no presente estudo a ocorrência da espécie de 

maior população (Commiphora leptophloeos) foi registrada no ambiente em melhor estado de 

conservação (Zona Primitiva), correspondendo a 94% dos indivíduos deste táxon. Este 

resultado pode estar atrelado ao fato de que a referida espécie raramente ocorre em áreas de 

forte antropização, sendo geralmente encontrada em ambientes mais protegidos ou bem 

conservados do bioma (Andrade et al. 2005).  

Dos 20 táxons encontrados neste estudo, os menores valores de abundância foram 

registrados para 6 espécies, as quais apresentaram apenas um indivíduo em toda a 

amostragem. Fazem parte desse grupo as espécies Myracrodruon urundeuva, Schinopsis 

brasiliensis, Mimosa tenuiflora, Mimosa sp., Piptadenia stipulacea e Sp. (Indeterminada). Os 

táxons que apresentaram ocorrência nas três zonas estudadas foram: Aspidosperma 

pyrifolium, Commiphora leptophloeos e Poincianella pyramidalis, demonstrando melhor 

adaptação dessas espécies aos diversos níveis de degradação ambiental. 

 Na Zona Primitiva, foi registrada a ocorrência de 9 famílias, 10 gêneros e 10 espécies, 

valores inferiores à Zona de Recuperação (ambiente de maior antropização), onde foi 

observada a presença de 9 famílias, 11 gêneros e 11 espécies. A Zona de Uso Extensivo 
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(ambiente de nível médio de degradação) obteve valores superiores às demais, contando com 

11 famílias, 13 gêneros e 13 espécies, ocorrendo uma exclusividade de 8 táxons apenas neste 

ambiente. Isto acaba por evidenciar uma maior adaptação das espécies a esse ambiente, 

caracterizado segundo o plano de manejo como uma zona de grau de degradação 

intermediário entre as demais. Baseando-se no trabalho realizado por Pereira et al. (2001) em 

uma outra região da Caatinga, esperar-se-ia que a riqueza de espécies no ambiente mais 

conservado obtivesse valores mais elevados e com menor abundância de indivíduos, porém 

ocorreu justamente o contrário: esse ambiente se apresentou menos diverso e mais populoso 

em relação ao estrato regenerante. 

Dentre os 333 indivíduos juvenis levantados neste estudo, 132 foram verificados na 

realização do primeiro levantamento (janeiro de 2012) e 201 no segundo (maio de 2012), 

indicando o favorecimento da regeneração vegetal do ambiente nesta última avaliação. A 

razão para esse acréscimo pode estar relacionada aos eventos de frutificação, dispersão e 

germinação de sementes de algumas espécies, que são comportamentos fenológicos sujeitos 

direta ou indiretamente aos determinantes climáticos. No caso da Caatinga, esses eventos são 

regidos pela forte sazonalidade da vegetação, estando o período de floração e frutificação 

geralmente precedido da formação de folhas, após o início da estação chuvosa para a maioria 

das espécies (Griz & Machado 2001). Partindo-se deste pressuposto, pode-se imaginar que na 

região do MONA a germinação tenha sido favorecida no período mais próximo da estação 

chuvosa, com o objetivo de aumentar as chances de sobrevivência e estabelecimento das 

plântulas, uma vez que este representa um dos estádios mais críticos do ciclo vital das plantas 

(Varassin & Silva 1999). 

Em termos gerais, uma maior população de lenhosas no estádio de regeneração foi 

observada no ambiente mais conservado (Zona Primitiva), em especial na segunda avaliação 

(111 indivíduos). Enquanto isso, a menor população foi registrada na Zona de Recuperação, 

durante a primeira avaliação (30 indivíduos) (Figura 6). Esse quadro sugere um aparente 

favorecimento dos processos de restabelecimento vegetal em ecossistemas menos degradados. 

Porém, deve-se levar em consideração que o fator que mais influenciou nesse resultado foi a 

presença da espécie Commiphora leptophloeos, a qual apresentou uma grande abundância 

nesse ambiente, sendo responsável por 53% dos indivíduos amostrados no referido sítio. A 

ocorrência significante desse táxon pode ter sofrido influência de diversos aspectos, como por 

exemplo, as suas próprias características fenológicas, não sendo determinada apenas pelas 
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condições ambientais do local onde predomina. Avaliando-se desta forma, talvez o nível de 

conservação não represente um fator determinante da elevada abundância na Zona Primitiva. 
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Figura 6. Abundância de indivíduos jovens nas zonas selecionadas para o estudo da regeneração 

natural, correspondentes aos dois levantamentos (janeiro e maio de 2012). MONA Grota do 

Angico, Sergipe, 2012. 

4.3. Parâmetros estruturais da regeneração natural 

4.3.1. Distribuição das alturas 

 No primeiro levantamento (janeiro), foi observado que na Zona Primitiva cerca de 

81% dos indivíduos apresentavam altura inferior a 1,50 m pertencendo, portanto, às Classes I 

e II, com predomínio da primeira (51%). Os demais indivíduos estavam compreendidos nas 

classes de tamanho III e IV, representando 15% e 4%, respectivamente. A Zona de Uso 

Extensivo apresentou distribuição semelhante, onde cerca de 88% dos indivíduos pertenciam 

às classes de tamanho I e II, mostrando que o processo de regeneração natural nesse ambiente 

encontra-se nas fases mais iniciais. Já na Zona de Recuperação, formada pelas áreas em pior 

estado de degradação, o número de indivíduos pertencentes à classe de tamanho I foi superior 

às demais classes de tamanho, atingindo 63% dos indivíduos. Esse é um dado interessante, 

levando-se em consideração que essas áreas foram desocupadas há pouco tempo, desde a 

criação da UC em 2007. Partindo-se desse raciocínio, pode-se concluir que o referido 
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ambiente, anteriormente utilizado para atividades agropecuárias, ainda possui poder de 

resiliência, estando apto a desencadear o processo de regeneração natural, que já se encontra 

em fase inicial.  

De maneira geral, as espécies que se encontravam em uma fase mais avançada do 

ciclo vegetativo (Classes III e IV) foram pouco registradas em todo o levantamento, 

abrangendo apenas 19% dos indivíduos amostrados nos três ambientes durante a primeira 

avaliação. Aliado a isso, 50% dos indivíduos com altura acima de 1,50 m (Classes III e IV) 

foram encontrados na Zona Primitiva, refletindo, talvez, a ocorrência de uma razão inversa 

entre o estabelecimento das espécies e o nível de perturbação imputado aos ambientes. Esta 

constatação ratifica os resultados obtidos por Pereira et al. (2001) e Myster (1993), segundo 

os quais a abundância de espécies nas maiores classes de altura se deu em razão inversa ao 

nível de perturbação sofrido pelos ambientes. 

Na segunda avaliação, em maio de 2012, dos 201 indivíduos levantados, a sua quase 

totalidade foi representada pelas Classes I e II de tamanho de regeneração, correspondentes a 

83,5% e 14%, respectivamente. O pequeno percentual apresentado pelas Classes III e IV 

(2,5%) demonstra que algumas das espécies observadas na primeira avaliação posteriormente 

desapareceram da área. O motivo mais provável para esse evento seria a ação de pessoas e 

animais transitando na área.  

Embora Bertoni (1984) considere que o aumento da densidade dos indivíduos jovens 

seja uma característica comum dos ecossistemas florestais antropizados, o presente estudo se 

mostrou contrário a esse pressuposto. A grande maioria dos indivíduos jovens foi levantada 

no ambiente menos antropizado da área de estudo, a Zona Primitiva (Figura 7). Porém, algo 

que é válido ressaltar é que a densidade da regeneração natural vai depender de diversas 

variáveis como, por exemplo, a proximidade entre remanescentes, tipo de dispersão, 

densidade de plantas fornecedoras de sementes, período de frutificação, entre outros. Desta 

forma, conclui-se que cada local apresentará suas características de densidade e frequência no 

estrato regenerante, não sendo, portanto, necessariamente semelhante a outras regiões do 

bioma. 
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Figura 7. Gráfico de ocorrência geral dos indivíduos por classe de tamanho de regeneração natural 

nas áreas de estudo. MONA Natural Grota do Angico, Sergipe, 2012. 

 

4.3.2. Estrutura horizontal 

Nas Tabelas 4 e 5, permite-se observar o comportamento das espécies amostradas com 

relação à frequência de indivíduos nos ambientes estudados e a sua ocorrência nos meses de 

janeiro e maio. No primeiro mês verificou-se que os maiores valores de densidade das espécies 

se deram na Zona Primitiva (DA = 3.350 indivíduos ha
-1

), sendo a Classe I detentora dos 

valores mais elevados (DA = 1.750 indivíduos ha
-1

). As mesmas características foram 

observadas no segundo levantamento, onde a Zona Primitiva também se sobressaiu em termos 

de densidade (DA = 5.550 indivíduos ha
-1

), apresentando como destaque a Classe I de tamanho 

de regeneração (DA = 4.850 indivíduos ha
-1

). No primeiro levantamento, as espécies que 

apresentaram maiores valores de frequência absoluta foram Commiphora leptophloeos e 

Jatropha mollissima¸ na primeira classe de regeneração, as quais estiveram presentes em 80% 

das parcelas instaladas na Zona Primitiva e na Zona de Recuperação, respectivamente. Já no 

segundo levantamento, foi constatado que Commiphora leptophloeos, Jatropha mollissima e 

Poincianella pyramidalis¸ na Classe I, estavam presentes em todas as parcelas da Zona 

Primitiva, apresentando os maiores valores de frequência absoluta (FA = 100%). Indivíduos da 

espécie Jatropha mollissima¸ na Classe I, também apareceram em 100% das parcelas instaladas 

na Zona de Recuperação, durante o segundo levantamento. 
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Tabela 4. Comportamento das espécies encontradas no estrato regenerativo no primeiro levantamento (janeiro), 

em relação à frequência e densidade, nos seus valores absolutos. FA1; FA2; FA3 e FA4 = frequências absolutas 

das Classes I; II; III e IV de tamanho de regeneração natural, respectivamente; DA1; DA2; DA3 e DA4 = 

densidades absolutas das Classes I; II; III e IV de tamanho de regeneração natural, respectivamente. MONA Grota 

do Angico, Sergipe, 2012. 

Espécie FA1% DA1 FA2% DA2 FA3% DA3 FA4% DA4 

ZONA PRIMITIVA 

Aspidosperma pyrifolium  20,0 50,0 0,0 0,0 20,0 50,0 0,0 0,0 

Commiphora leptophloeos  80,0 950,0 60,0 600,0 20,0 50,0 0,0 0,0 

Jatropha mollissima  60,0 300,0 60,0 200,0 60,0 250,0 50,0 67,0 

Libidibia ferrea  20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Poincianella pyramidalis  60,0 400,0 60,0 200,0 40,0 150,0 50,0 33,0 

*** Total - 1.750,0 - 1.000,0 - 500,0 - 100,0 

ZONA DE RECUPERAÇÃO 

Anadenanthera colubrina  40,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aspidosperma pyrifolium  20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 50,0 

Bauhinia cheilantha  40,0 100,0 20,0 100,0 40,0 150,0 20,0 50,0 

Capsium parvifolium 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Commiphora leptophloeos  20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jatropha mollissima  80,0 250,0 0,0 0,0 20,0 50,0 0,0 0,0 

Poincianella pyramidalis  20,0 50,0 0,0 0,0 40,0 100,0 20,0 50,0 

Ziziphus joazeiro  20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*** Total - 950,0 - 100,0 - 300,0 - 150,0 

ZONA DE USO EXTENSIVO 

Aspidosperma pyrifolium  20,0 50,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bauhinia cheilantha  60,0 150,0 60,0 200,0 20,0 100,0 20,0 50,0 

Capparis flexuosa  0,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 20,0 50,0 

Commiphora leptophloeos  0,0 0,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jatropha ribifolia  0,0 0,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maytenus rigida  20,0 200,0 60,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mimosa tenuiflora  0,0 0,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Poincianella pyramidalis   20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Schinopsis brasiliensis  20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sideroxylon obtusifolium  0,0 0,0 20,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sp. (Indeterminada) 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*** Total - 600,0 - 900,0 - 100,0 - 100,0 
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Tabela 5. Comportamento das espécies encontradas no estrato regenerativo no segundo levantamento (maio), 

em relação à frequência e densidade, nos seus valores absolutos. FA1; FA2; FA3 e FA4 = frequências absolutas 

nas Classes I; II; III e IV de tamanho de regeneração natural, respectivamente; DA1; DA2; DA3 e DA4 = 

densidades absolutas nas Classes I; II; III e IV de tamanho de regeneração natural, respectivamente. MONA 

Grota do Angico, Sergipe, 2012. 

Espécie FA1% DA1 FA2% DA2 FA3% DA3 FA4% DA4 

ZONA PRIMITIVA 

Aspidosperma pyrifolium  20,0 100,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Capsicum cf. parvifolium 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Commiphora leptophloeos  100,0 2850,0 60,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cordia globosa 0,0 0,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Erythroxylum sp. 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jatropha mollissima  100,0 550,0 60,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Libidibia ferrea 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Poincianella pyramidalis  100,0 950,0 0,0 0,0 20,0 50,0 0,0 0,0 

Sideroxylon obtusifolium  20,0 100,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ziziphus joazeiro  20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*** Total - 4.850,0 - 650,0 - 50,0 - 0,0 

ZONA DE RECUPERAÇÃO 

Anadenanthera colubrina  40,0 700,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bauhinia cheilantha  40,0 400,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Commiphora leptophloeos  40,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cordia globosa 0,0 0,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Erythroxylum sp. 20,0 50,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jatropha mollissima  100,0 400,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Piptadenia stipulacea  0,0 0,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Poincianella pyramidalis   60,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ziziphus joazeiro 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*** Total - 2.000,0 - 350,0 - 0,0 - 0,0 

ZONA DE USO EXTENSIVO 

Aspidosperma pyrifolium  40,0 400,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bauhinia cheilantha  80,0 450,0 40,0 150,0 40,0 100,0 0,0 0,0 

Capparis flexuosa  20,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Commiphora leptophloeos  20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jatropha ribifolia  0,0 0,0 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maytenus rigida  20,0 400,0 60,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mimosa sp. 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 25,0 0,0 0,0 

Myracrodruon urundeuva  0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 25,0 0,0 0,0 

Poincianella pyramidalis  20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sideroxylon obtusifolium 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*** Total - 1.550,0 - 400,0 - 150,0 - 0,0 
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As espécies que apresentaram maiores valores de densidade absoluta em toda a 

amostragem foram: Commiphora leptophloeos (DA = 5.100 indivíduos ha
-1

), Poincianella 

pyramidalis (DA = 2.383 indivíduos ha
-1

), Jatropha mollissima (DA = 2.317 indivíduos ha
-1

) 

e Bauhinia cheilantha (DA = 2.050 indivíduos ha
-1

). Commiphora leptophloeos é uma árvore 

nativa das caatingas que produz anualmente grande quantidade de sementes viáveis, 

amplamente disseminadas pela avifauna (Carvalho 2008). A frutificação dessas plantas ocorre 

geralmente entre os meses de novembro e dezembro, com o amadurecimento e queda dos 

frutos após dois meses. Por apresentarem relativa rapidez no processo de germinação (poucas 

semanas), é justificável o aparecimento de um grande número de indivíduos da referida 

espécie, e do conseqüente aumento na sua densidade, durante o mês de maio (período 

posterior à chegada dos frutos amadurecidos ao solo).  

Os menores valores de densidade foram registrados para as espécies menos 

abundantes: Myracrodruon urundeuva, Schinopsis brasiliensis, Mimosa tenuiflora, Mimosa 

sp., Piptadenia stipulacea e Sp. (Indeterminada). Myracrodruon urundeuva e Schinopsis 

brasiliensis, quando adultas, constituem boas fontes de recursos para a comunidade local, 

através do fornecimento de madeira para construção, lenha, forragem e medicamentos, além 

de outros usos (Lucena et al. 2008, Ramos et al. 2008). A forte exploração dessas espécies 

pode ter acarretado na redução das suas populações na área de estudo, diminuindo o poder de 

regeneração natural das mesmas. A espécie Mimosa tenuiflora apresenta características do 

grupo ecológico das pioneiras (Maia 2004), sendo a sua ocorrência geralmente observada em 

locais onde a cobertura original de Caatinga foi completamente retirada. Na região do 

MONA, é possível distinguir algumas áreas em processo de regeneração pela grande 

abundância de Mimosa ternuiflora e Croton campestris, seguindo-se de Caesalpinia 

pyramidalis e Aspidosperma pyrifolium (SEMARH 2011). Desta forma, a baixa incidência de 

Mimosa ternuiflora na área de estudo pode ser explicada pela presença de cobertura vegetal 

ainda significativa, inibindo a incidência dessa espécie pela forte competição com as outras. O 

mesmo pode ter afetado às populações de Piptadenia stipulacea que é tolerante a elevados 

níveis de perturbação da vegetação, ocupando geralmente capoeiras e beiras de estrada 

(Sampaio et al. 1998). A baixa densidade dessas espécies também pode estar atrelada a outros 

fatores como o tamanho do esforço amostral, insuficiente para contemplar áreas de maior 

ocorrência das mesmas, ou ainda, o tempo de germinação das suas sementes. 
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4.3.3. Estrutura vertical  

As espécies que apresentaram os maiores índices de regeneração natural (RNT%) 

foram: Bauhinia cheilantha (50,6%), Jatropha mollissima (38,2%), Poincianella pyramidalis 

(29,1%) e Commiphora leptophloeos (27,5%) no primeiro levantamento; e Poincianella 

pyramidalis (30,3%), Bauhinia cheilantha (29,0%) e Commiphora leptophloeos (23,5%) no 

segundo levantamento (Tabelas 6 e 7).  

 
 

Tabela 6. Regeneração natural por classe de tamanho das espécies encontradas no 

primeiro levantamento (janeiro) no MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012.  

Espécie RNR1% RNR2% RNR3% RNR4% RNT% 

ZONA PRIMITIVA 

Aspidosperma pyrifolium  4,7 0,0 11,4 0,0 4,0 

Commiphora leptophloeos  47,3 51,1 11,4 0,0 27,5 

Jatropha mollissima  19,8 24,4 47,6 61,1 38,2 

Libidibia ferrea  4,7 0,0 0,0 0,0 1,2 

Poincianella pyramidalis  23,6 24,4 29,5 38,9 29,1 

*** Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ZONA DE RECUPERAÇÃO 

Anadenanthera colubrina  29,7 0,0 0,0 0,0 7,4 

Aspidosperma pyrifolium  6,1 0,0 0,0 33,3 9,9 

Bauhinia cheilantha  12,2 100,0 46,7 33,3 48,0 

Capsicum cf. parvifolium 6,1 0,0 0,0 0,0 1,5 

Commiphora leptophloeos  6,1 0,0 0,0 0,0 1,5 

Jatropha mollissima  27,8 0,0 17,8 0,0 11,4 

Poincianella pyramidalis  6,1 0,0 35,6 33,3 18,7 

Ziziphus joazeiro  6,1 0,0 0,0 0,0 1,5 

*** Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ZONA DE USO EXTENSIVO 

Aspidosperma pyrifolium  9,7 6,5 0,0 0,0 4,1 

Bauhinia cheilantha  29,2 23,2 100,0 50,0 50,6 

Capparis flexuosa  0,0 10,2 0,0 50,0 15,0 

Commiphora leptophloeos  0,0 6,5 0,0 0,0 1,6 

Sp. (Indeterminada) 9,7 0,0 0,0 0,0 2,4 

Jatropha ribifolia  0,0 6,5 0,0 0,0 1,6 

Maytenus rigida 26,4 26,9 0,0 0,0 13,3 

Mimosa tenuiflora  0,0 6,5 0,0 0,0 1,6 

Poincianella pyramidalis  15,3 0,0 0,0 0,0 3,8 

Schinopsis brasiliensis  9,7 0,0 0,0 0,0 2,4 

Sideroxylon obtusifolium  0,0 13,9 0,0 0,0 3,5 

*** Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 7. Regeneração natural por classe de tamanho das espécies encontradas no 

segundo levantamento (maio) no MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012. 

Espécie RNR1% RNR2% RNR3% RNR4% RNT% 

ZONA PRIMITIVA 

Aspidosperma pyrifolium  3,0 8,8 0,0 0,0 2,9 

Capsicum cf. parvifolium 3,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

Commiphora leptophloeos  47,1 47,0 0,0 0,0 23,5 

Erythroxylum sp. 2,30 0,0 0,0 0,0 0,6 

Cordia globosa  0,0 8,8 0,0 0,0 2,2 

Jatropha mollissima  15,5 26,5 0,0 0,0 10,5 

Libidibia ferrea  2,3 0,0 0,0 0,0 0,6 

Poincianella pyramidalis 21,0 0,0 100,0 0,0 30,3 

Sideroxylon obtusifolium  3,0 8,8 0,0 0,0 2,9 

Ziziphus joazeiro  3,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

*** Total 100,0 100,0 100,0 0,0 75,0 

ZONA DE RECUPERAÇÃO 

Anadenanthera colubrina  27,5 15,08 0,0 0,0 10,6 

Bauhinia cheilantha  17,5 15,08 0,0 0,0 8,1 

Commiphora leptophloeos  9,17 0,0 0,0 0,0 2,3 

Erythroxylum sp. 3,75 15,08 0,0 0,0 4,7 

Cordia globosa  0 24,6 0,0 0,0 6,2 

Jatropha mollissima  23,75 15,08 0,0 0,0 9,7 

Piptadenia stipulacea  0 15,08 0,0 0,0 3,8 

Poincianella pyramidalis  14,58 0,0 0,0 0,0 3,7 

Ziziphus joazeiro  3,75 0,0 0,0 0,0 0,9 

*** Total 100 100 100 0,0 50,0 

ZONA DE USO EXTENSIVO 

Aspidosperma pyrifolium  23,3 13,1 0,0 0,0 9,1 

Bauhinia cheilantha  31,5 34,5 50,0 0,0 29,0 

Capparis flexuosa  9,5 0,0 0,0 0,0 2,4 

Commiphora leptophloeos  5,2 0,0 0,0 0,0 1,3 

Mimosa sp. 0,0 0,0 25,0 0,0 6,3 

Jatropha ribifolia  0,0 13,1 0,0 0,0 3,3 

Maytenus rigida  20,2 39,3 0,0 0,0 14,9 

Myracrodruon urundeuva  0,0 0,0 25,0 0,0 6,3 

Poincianella pyramidalis  5,2 0,0 0,0 0,0 1,3 

Sideroxylon obtusifolium  5,2 0,0 0,0 0,0 1,3 

*** Total 100,0 100,0 100,0 0,0 75,0 

 

Valores mais elevados de RNT% são obtidos quando se tem um alto índice de 

regeneração natural relativa para uma determinada classe de tamanho de regeneração natural 

(RNT1%, por exemplo), ou quando se tem a ocorrência de indivíduos de uma dada espécie 

em todas as classes de regeneração. O primeiro exemplo foi verificado no levantamento de 

maio com Poincianella pyramidalis e Commiphora leptophloeos, pois mesmo ocorrendo em 
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apenas duas classes de tamanho de regeneração natural, estas espécies obtiveram altos valores 

de regeneração total. Já as espécies Bauhinia cheilantha, Jatropha mollissima, Poincianella 

pyramidalis e Commiphora leptophloeos do primeiro levantamento, obtiveram maiores 

valores de RNT% devido ao aparecimento de indivíduos em todas as classes de tamanho.  

Calculando-se uma média entre os valores obtidos nos dois levantamentos (janeiro e maio de 

2012), Poincianella pyramidalis, Bauhinia cheilantha, Jatropha mollissima e Commiphora 

leptophloeos constituíram as quatro espécies mais abundantes nas três áreas selecionadas para 

o presente estudo e com maior regeneração natural total (Figura 8). 
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Figura 8. Gráfico de regeneração natural total (RNT%) das espécies mais abundantes do estudo, 

definidas por zona, no MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012. 

 

 Bauhinia cheilantha, Jatropha mollissima e Commiphora leptophloeos são espécies 

que se enquadram no grupo sucessional das pioneiras (Barbosa 2008) e Poincianella 

pyramidalis no grupo das secundárias iniciais (Carvalho 2009). As características sucessionais 

de uma espécie determinam o grau de produção de sementes e o tipo de dispersão, exercendo 

influência direta no nível de emergência de indivíduos jovens. É característica comum entre 

as espécies iniciais da sucessão ecológica (pioneiras e secundárias iniciais) a produção de um 

grande número de propágulos e a sua ampla dispersão, visando colonizar, de maneira 

eficiente, ambientes degradados. Assim, de posse desses atributos, as referidas espécies 

podem ter encontrado condições ambientais favoráveis para a disseminação de novos 
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indivíduos nas áreas avaliadas. Entretanto, é importante salientar que o incremento da 

regeneração natural se dá pelo ingresso sazonal de indivíduos, muitos dos quais não atingirão 

a fase adulta devido à influência de inúmeros fatores limitantes, tais como predação, 

competição, danos físicos, déficit hídrico, dentre outros (Fatubarin 1987, Harmer 1995). 

Dessa forma, os valores atuais de regeneração natural para algumas espécies poderão sofrer 

oscilações no futuro, influenciados tanto pela mortalidade de plantas quanto pela emergência 

de novos indivíduos. 

4.4. Diversidade florística 

Os índices de diversidade de Shannon-Weaver (H’) alcançaram 2,13 nats.indivíduo
-1

 

no primeiro levantamento e 2,16 nats.indivíduo
-1

 no segundo, sendo superiores ao encontrado 

por Duarte et al. (2010) em uma área de Caatinga do sertão pernambucano, correspondente a 

1,66 nats.indivíduo
-1

. Os índices de equabilidade de Pielou (J’) nos dois levantamentos 

também superaram o valor encontrado por esses autores (0,63), sendo 0,77 no primeiro e 0,75 

no segundo (Tabela 8).  Porém é válido destacar que a comparação de diferentes áreas de 

Caatinga por meio de índices de diversidade deve ser feita de modo cauteloso, já que os 

índices sofrem forte influência dos fatores bióticos e abióticos, critérios de inclusão, além do 

nível e tempo de antropismo.  

 

Tabela 8. Índices de diversidade de Shannon-Weaver (H’) e equabilidade de 

Pielou (J’) dos três ambientes estudados nos meses de janeiro e maio de 2012. 

MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012. 

Zona/ Parcela Janeiro Maio 

 

H’ J’ H’ J’ 

Zona Primitiva  1,21 0,75 1,35 0,59 

Zona de Recuperação  1,80 0,87 1,84 0,84 

Zona de Uso Extensivo  1,99 0,83 1,75 0,76 

*** Total 2,13 0,77 2,16 0,75 

 

   

   
A fim de comparar a diversidade de Shannon-Weaver entre as ambientes estudados 

obtiveram-se os valores por zona, que implicaram nos seguintes resultados: H’(Zona 

Primitiva) = 1,21 nats.indivíduo
-1

; H’(Zona de Recuperação) = 1,8 nats.indivíduo
-1

 e H’(Zona 

de Uso Extensivo) = 1,99, na primeira avaliação; e H’(Zona Primitiva) =  1,35  nats.indivíduo
-

1
; H’(Zona de Recuperação) = 1,84 nats.indivíduo

-1
 e H’(Zona de Uso Extensivo) = 1,75, na 
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segunda avaliação. Observando-se esses dados, nota-se que a diversidade da Zona de Uso 

Extensivo foi superior aos demais ambientes no primeiro levantamento e a Zona de 

Recuperação no segundo (Figura 9). Embora aparentemente tenham ocorrido variações, a 

análise de variância (ANOVA) apontou que esses valores não diferem entre si, determinando 

uma homogeneidade entre a diversidade de espécies que ocorrem nas três zonas, tanto no 

primeiro (F = 0,1699; df = 14; p = 0,8457; N = 15), quanto no segundo (F = 0,1997; df = 14; p 

= 0,8217; N = 15) levantamento.  
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Figura 9. Variação entre os índices de diversidade de Shannon-Weaver das três zonas 

selecionadas (Zona Primitiva, Zona de Recuperação e Zona de Uso Extensivo), nos 

levantamentos de janeiro e maio de 2012. MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012.   

 

O índice de equabilidade de Pielou (J’) é representado por uma amplitude de 0 a 1, 

onde 0 é a uniformidade mínima e 1 a uniformidade máxima entre as amostras. Desta forma, 

os valores obtidos nos dois levantamentos (J’ = 0,77 e 0,75) levam a crer que a diversidade 

entre os três ambientes estudados encontra-se em alta uniformidade nas proporções do 

número de indivíduos/número de espécies dentro da comunidade vegetal. Comparando-se os 

ambientes (Figura 10), foi possível observar que as três zonas possuíam uma alta 

uniformidade entre a diversidade das suas parcelas, entretanto a Zona Primitiva, no segundo 

levantamento, apresentou o valor mais distante da uniformidade máxima (0,59). 
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Teoricamente, esse valor indica que seria necessário o incremento de mais 41% de espécies 

para atingir a diversidade máxima da comunidade vegetal, segundo Brower et al. (1998).  
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Figura 10. Variação entre os índices de equabilidade de Pielou das três zonas selecionadas 

(Zona Primitiva, Zona de Recuperação e Zona de Uso Extensivo), nos levantamentos de janeiro 

e maio de 2012. MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012.    

 

A homogeneidade observada entre as diversidades florísticas dos três ambientes pode 

ter sofrido influência de vários fatores, dentre eles: (1) o fato das três zonas possuírem o 

mesmo limite de distância (50 m) em relação ao rio São Francisco; (2) a proximidade entre os 

ambientes; (3) o número de unidades amostrais instaladas para este estudo, sendo necessário o 

aumento do esforço amostral, a fim de confirmar ou rejeitar tal característica.  

4.5. Similaridade florística 

Os índices de similaridade florística calculados entre as áreas de estudo foram 

representados pelo “diagrama de distância de ligação” ou “dendrograma de similaridade 

florística” apresentado na Figura 11. A análise desse diagrama indica a formação de dois 

grupos bem definidos: o primeiro grupo foi formado pelas parcelas localizadas na Zona 

Primitiva, caracterizada por uma vegetação em bom estado de conservação, e pela Zona de 

Recuperação, ambiente de maior grau de antropização deste estudo. O segundo grupo foi 
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composto pelas parcelas localizadas no interior da Zona de Uso Extensivo, uma área em 

estado de conservação intermediário entre as demais zonas. O primeiro grupo pode ser 

dividido em dois subgrupos: um representado por pelas três parcelas pertencentes à Zona de 

Recuperação mais próximas do rio (50-150 m) e o outro pelas demais parcelas, pertencentes 

tanto à Zona de Recuperação quanto à Zona Primitiva.  
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Figura 11. Dendrograma de similaridade florística entre Zona primitiva, 

Zona de recuperação e Zona de uso extensivo, no MONA Grota do Angico, 

Sergipe, 2012. ZP = Zona primitiva; ZR = Zona de recuperação; ZE = Zona 

de uso extensivo; V = verão;      I = inverno; 1, 2, 3, 4 e 5 = nº da parcela.   

 

Os dados evidenciados no dendrograma acima são, no geral, um resultado da diferença 

florística apresentada pelo estrato regenerante da Zona de Uso Extensivo. Nesta região de 

estudo, foram encontradas 8 espécies diferentes das que ocorreram nas demais zonas, e isto 

levou à formação de um grupo isolado. O arranjo desses grupos e subgrupos pode ter 

influência, dentre outros fatores, da localização geográfica e da intensidade de uso das áreas 

pelas comunidades humanas locais. Para explicar melhor essa hipótese, é essencial relatar que 
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as zonas Primitiva e de Recuperação são vizinhas e situam-se mais próximas aos povoados e 

assentamentos rurais da região, enquanto que a Zona de Uso Extensivo localiza-se em um 

sítio mais distante e com difícil acesso. Desta forma, o afastamento tanto de pessoas, como de 

animais domésticos, poderia ter aumentado as chances de perpetuação de um maior número 

de espécies nessa última zona.  

4.6. Padrão de distribuição espacial 

O padrão de distribuição espacial de uma espécie refere-se à distribuição no espaço 

dos indivíduos pertencentes a uma determinada espécie, podendo estes se apresentarem de 

três maneiras: aleatoriamente distribuídos ou não agrupados; regularmente distribuídos ou 

tendendo ao agrupamento; e, por fim, agregados ou agrupados (Payandeh 1970). 

Neste estudo, foi observado que a maior parte das espécies amostradas apresentou 

valores superiores a 1 para o índice de distribuição espacial de Payandeh, indicando que a 

maioria delas ocorreram agregadas no espaço (50% das espécies no primeiro levantamento e  

62%  das espécies no segundo levantamento). As espécies Commiphora leptophloeos (10,2), 

Anadenanthera colubrina (7,9) e Maytenus rigida (7,3) apresentaram os maiores valores de 

distribuição (Pi), demonstrando que a ocorrência dos indivíduos dessas espécies na região 

estudada possui um alto padrão de agrupamento, comum nas espécies de grande abundância e 

frequência. A produção abundante de sementes apresentada por esses táxons, em uma 

determinada época do ano, pode explicar o padrão de agrupamento observado, aliado ao tipo 

de dispersão de suas sementes. Segundo Ricklefs (1996), as árvores formam agrupamentos de 

indivíduos via reprodução vegetativa, ou quando suas sementes têm restrita dispersão. 

Santana (2009) corrobora essa afirmação e acrescenta que outros aspectos fenológicos, tais 

como elevada produção anual de sementes, facilidade de germinação, padrão de dispersão de 

sementes e grande capacidade de sobrevivência durante a época seca, estão diretamente 

correlacionados com o elevado nível de agrupamento em um dado sítio. Esse autor relata 

também que os fatores abióticos do meio (disponibilidade de luz, nutrientes e água, e as 

características do solo) são determinantes no padrão de aglomeração dos indivíduos. 

Os valores dos índices de agregação de Payandeh e o respectivo padrão de distribuição 

espacial das espécies amostradas neste estudo encontram-se na Tabela 9.  
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Tabela 9. Padrão de distribuição espacial das espécies amostradas no MONA Grota do 

Angico, Sergipe, definidos por levantamento (janeiro e maio). Pi -  Índice de Payandeh; 

PDE – padrão de distribuição espacial das espécies. 

Espécies Pi PDE 

JANEIRO 

Commiphora leptophloeos  

Gillet 

6,1 Agrupado 

Maytenus rigida  5,4 Agrupado 

Anadenanthera colubrina  3,9 Agrupado 

Sideroxylon obtusifolium  3,0 Agrupado 

Capparis flexuosa  3,0 Agrupado 

Poincianella pyramidalis 2,9 Agrupado 

Jatropha mollissima  2,6 Agrupado 

Bauhinia cheilantha  2,5 Agrupado 

Aspidosperma pyrifolium  1,4 Tendendo ao agrupamento 

Mimosa tenuiflora  1,0 Não Agrupado 

Jatropha ribifolia  1,0 Não Agrupado 

Schinopsis brasiliensis 1,0 Não Agrupado 

Sp. (Indeterminada) 1,0 Não Agrupado 

Ziziphus joazeiro 1,0 Não Agrupado 

Capsicum cf. parvifolium 1,0 Não Agrupado 

Libidibia ferrea  1,0 Não Agrupado 

MAIO 

Commiphora leptophloeos  10,2 Agrupado 

Anadenanthera colubrina  7,9 Agrupado 

Maytenus rigida 7,3 Agrupado 

Aspidosperma pyrifolium 3,6 Agrupado 

Capparis flexuosa  3,0 Agrupado 

Poincianella pyramidalis 2,4 Agrupado 

Bauhinia cheilantha  2,1 Agrupado 

Capsicum cf. parvifolium 2,0 Agrupado 

Jatropha mollissima  1,9 Agrupado 

Cordia globosa 1,6 Agrupado 

Ziziphus joazeiro  1,6 Agrupado 

Sideroxylon obtusifolium  1,3 Tendendo ao agrupamento  

Myracrodruon urundeuva 1,0 Não Agrupado 

Mimosa sp. 1,0 Não Agrupado 

Jatropha ribifolia  1,0 Não Agrupado 

Piptadenia stipulacea 1,0 Não Agrupado 

Libidibia ferrea  1,0 Não Agrupado 

Erythroxylum sp. 0,9 Não Agrupado 

 

O índice de agregação de uma espécie é importante para o planejamento de medidas 

de manejo e conservação de formações florestais. Ele permite conhecer suas características 

sucessionais (tipo de dispersão de frutos e sementes, alelopatia, restrições edáficas e outros), 

aumentando as chances de sucesso, haja vista que serão preservadas as características 

originais da vegetação (Arruda & Daniel 2005, Xavier 2009). 
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5. CONCLUSÕES 

Conforme foi caracterizado neste trabalho, os níveis de perturbação antrópica 

classificados pelo plano de manejo do MONA Grota do Angico não afetaram diretamente o 

processo de regeneração natural das áreas estudadas. Isto porque os dados obtidos no 

levantamento florístico indicaram que as alterações no estrato juvenil não foram diretamente 

proporcionais ao grau de degradação dos ambientes. Uma prova disso é que o sítio 

classificado como em nível intermediário de degradação (Zona de Uso Extensivo) acabou por 

ser o destaque em número de espécies, superando os demais (Zona Primitiva e Zona de 

Recuperação). Aliado a isso, foi constatada uma uniformidade entre os valores de diversidade 

dos ambientes, fornecida pelos cálculos dos índices de diversidade de Shannon-Weaver e 

equabilidade de Pielou.  

De maneira geral, os resultados mostraram que a área de estudo, como um todo, ainda 

possui grande potencial de resiliência, estando apta a desencadear o processo de regeneração 

natural, que já se encontra em fase inicial. Desta forma, entende-se que a continuidade das 

avaliações sobre a composição do estrato juvenil nesses ambientes é evidentemente 

necessária, tal qual a inclusão do banco de sementes nesses estudos. Essas informações podem 

caracterizar o potencial de reconstrução da vegetação, bem como definir estratégias para o 

manejo sustentável não somente do MONA Grota do Angico, como para outros 

remanescentes do bioma Caatinga. 
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Tabela  1A. Relatório de análises de solo realizada pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisas de Sergipe (ITPS), MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012. 

 

 ATRIBUTOS 

 

 

PARCELAS 

pH em 

água  

Matéria 

Orgânica 

(g/dm³ ) 

Cálcio+Magnésio 

(cmolc/dm³ ) 

Magnésio 

(cmolc/dm³ ) 

Sódio 

(cmolc/dm³) 

Potássio 

(cmolc/dm³) 

Hidrogênio+

Alumínio 

(cmolc/dm³) 

pHsmp  SB 

(cmolc/dm³) 

CTC 

(cmolc/dm³) 

PST 

% 

V % Areia 

% 

Argila 

% 

Silte 

% 

Classe textural 

 ZONA PRIMITIVA 

1 7,50 19,6 23,4 8,20 0,144 0,28 ND 7,7 23,80 23,80 0,61 100,00 56,72 12,04 31,24 Franco arenoso 

2 7,68 13,0 7,98 1,88 0,054 0,66 ND 7,7 8,69 8,69 0,62 100,00 40,72 7,80 51,48 Franco siltoso 

3 6,78 27,6 22,8 9,20 0,141 0,29 1,43 6,9 23,20 24,60 0,57 94,30 58,72 7,71 33,57 Franco arenoso 

4 6,21 17,0 15,0 3,40 0,098 0,21 1,63 6,8 15,30 16,90 0,58 90,50 62,72 1,55 35,73 Franco arenoso 

5 7,37 24,6 22,9 7,00 0,181 0,44 ND 7,7 23,50 23,50 0,77 100,00 48,80 9,47 41,73 Franco 

Média 7,11 20,36 18,41 5,94 0,12 0,38 0,61 7,36 18,90 19,50 0,63 96,96 53,53 7,71 38,75  

 ZONA DE RECUPERAÇÃO 

1 7,46 10,4 6,12 1,53 0,040 0,54 ND 7,7 6,70 6,70 0,60 100,00 46,72 1,38 51,90 Franco sultoso 

2 7,45 12,8 20,9 4,70 0,099 0,65 ND 7,7 21,70 21,70 0,46 100,00 58,72 9,38 31,90 Franco arenoso 

3 7,28 25,7 15,7 4,00 0,069 0,28 ND 7,7 16,10 16,10 0,43 100,00 58,80 9,30 31,90 Franco arenoso 

4 7,55 18,1 12,5 0,60 0,081 0,062 ND 7,7 13,20 13,20 0,61 100,00 68,80 9,38 21,82 Franco arenoso 

5 6,25 18,8 7,84 1,63 0,069 0,26 2,03 6,6 8,17 10,20 0,68 80,10 64,64 9,38 25,98 Franco arenoso 

Média 7,20 17,16 12,61 2,49 0,07 0,36 0,41 7,48 13,17 13,58 0,56 96,02 59,54 7,76 32,70  

 ZONA DE USO EXTENSIVO 

1 6,66 34,4 16,5 4,10 0,057 0,40 1,05 7,1 17,00 18,10 0,31 93,90 50,64 7,30 42,06 Franco arenoso 

2 6,77 16,00 20,4 8,40 0,122 0,33 0,857 7,2 20,90 21,80 0,56 95,90 66,80 1,22 31,98 Franco arenoso 

3 7,18 19,3 25,2 7,20 0,133 0,25 ND 7,7 25,60 25,60 0,52 100,00 70,72 1,05 28,23 Areia Franca 

4 7,03 25,8 24,2 8,00 0,099 0,36 ND 7,7 24,70 24,70 0,40 100,00 70,72 1,88 27,40 Areia franca 

5 6,96 22,0 20,6 5,70 0,122 0,47 0,131 7,6 21,20 21,30 0,57 99,50 66,80 7,88 25,32 Franco arenoso 

Média 6,92 23,50 21,38 6,68 0,11 0,36 0,41 7,46 21,88 22,30 0,47 97,86 65,14 3,87 31,00  

CV% 6,54 31,60 36,68 56,84 39,48 44,97 55,95 5,35 35,54 33,92 20,81 5,74 15,59 59,71 26,41  
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Tabela  2A. Parâmetros estruturais da regeneração natural, no primeiro levantamento (janeiro). MONA Grota do Angico, 

Sergipe, 2012.  FA = Frequência absoluta; FR = Frequência relativa; DA = Densidade absoluta; DR = Densidade relativa; 

CAT = Classe de tamanho de regeneração natural absoluta; CRT = Classe de tamanho de regeneração natural relativa;  

RNR = Regeneração natural relativa. 

Nome Científico Nome Vulgar FA FR DA DR CAT CRT RNR 

Jatropha mollissima  Pinhão Bravo 53,33 17,78 383,33 17,42 7,65 15,92 17,04 

Commiphora leptophloeos  Imburana  40,00 13,33 566,67 25,76 14,08 29,30 22,80 

Poincianella pyramidalis  Catingueira 46,67 15,56 366,67 16,67 7,52 15,65 15,96 

Bauhinia cheilantha  Mororó 40,00 13,33 300,00 13,64 5,12 10,65 12,54 

Aspidosperma pyrifolium  Pereiro 26,67 8,89 100,00 4,55 2,00 4,16 5,87 

Maytenus rigida  Bonome 20,00 6,67 150,00 6,82 3,52 7,32 6,94 

Anadenanthera colubrina  Angico de Caroço 13,33 4,44 116,67 5,30 3,50 7,28 5,67 

Sideroxylon obtusifolium  Quixabeira 6,67 2,22 50,00 2,27 0,91 1,89 2,13 

Capparis flexuosa  Feijão Bravo 6,67 2,22 50,00 2,27 0,67 1,39 1,96 

Mimosa tenuiflora  Jurema Preta 6,67 2,22 16,67 0,76 0,30 0,62 1,20 

Jatropha ribifolia  Pinhão Manso 6,67 2,22 16,67 0,76 0,30 0,62 1,20 

Schinopsis brasiliensis Brauna 6,67 2,22 16,67 0,76 0,50 1,04 1,34 

Sp. (Indeterminada)  Batata-de-caititu 6,67 2,22 16,67 0,76 0,50 1,04 1,34 

Ziziphus joazeiro Mart Juazeiro 6,67 2,22 16,67 0,76 0,50 1,04 1,34 

Capsium cf. parvifolium Murta 6,67 2,22 16,67 0,76 0,50 1,04 1,34 

Libidibia ferrea  Pau Ferro 6,67 2,22 16,67 0,76 0,50 1,04 1,34 

 

*** Total 300,00 100,00 2200,00 100,00 48,06 100,00 100,00 

 

Tabela  3A. Parâmetros estruturais da regeneração natural, no segundo levantamento (maio). MONA Grota do Angico, 

Sergipe, 2012.  FA = Frequência absoluta; FR = Frequência relativa; DA = Densidade absoluta; DR = Densidade relativa; 

CAT = Classe de tamanho de regeneração natural absoluta; CRT = Classe de tamanho de regeneração natural relativa; 

RNR = Regeneração natural relativa. 

Espécie  Nome Vulgar FA FR DA DR CAT CRT RNR 

Commiphora leptophloeos  Imburana  53,33 13,56 1133,33 33,83 51,96 35,97 27,79 

Jatropha mollissima  Pinhão Bravo 66,67 16,95 383,33 11,44 16,44 11,38 13,26 

Poincianella pyramidalis   Catingueira 60,00 15,25 433,33 12,94 20,92 14,48 14,22 

Bauhinia cheilantha  Mororó 46,67 11,86 383,33 11,44 14,82 10,26 11,19 

Aspidosperma pyrifolium. Pereiro 20,00 5,08 200,00 5,97 8,64 5,98 5,68 

Maytenus rigida  Bonome 20,00 5,08 183,33 5,47 7,10 4,92 5,16 

Anadenanthera colubrina  Angico de Caroço 13,33 3,39 250,00 7,46 11,84 8,20 6,35 

Sideroxylon obtusifolium  Quixabeira 20,00 5,08 66,67 1,99 2,65 1,83 2,97 

Erythroxylum sp. Pau Canário 20,00 5,08 50,00 1,49 1,81 1,25 2,61 

Myracrodruon urundeuva  Aroeira 6,67 1,69 16,67 0,50 0,02 0,01 0,73 

Cordia globosa Sapeiro 13,33 3,39 50,00 1,49 0,42 0,29 1,72 

Ziziphus joazeiro  Juazeiro 13,33 3,39 50,00 1,49 2,51 1,74 2,21 

Mimosa sp. Jurema Amarela 6,67 1,69 16,67 0,50 0,02 0,01 0,73 

Capparis flexuosa  Feijão Bravo 6,67 1,69 50,00 1,49 2,51 1,74 1,64 

Capsium cf. parvifolium Murta 6,67 1,69 33,33 1,00 1,67 1,16 1,28 

Jatropha ribifolia  Pinhão Manso 6,67 1,69 16,67 0,50 0,14 0,10 0,76 

Piptadenia stipulacea Arranhento Branco 6,67 1,69 16,67 0,50 0,14 0,10 0,76 

Libidibia ferrea  Pau Ferro 6,67 1,69 16,67 0,50 0,84 0,58 0,92 

 

*** Total 393,33 100,00 3350,00 100,00 144,44 100,00 100,00 
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Tabela  4A. Índices de diversidade de Shannon-Weaver (H’) e equabilidade de Pielou  (J’), por 

zona e por parcela,  no primeiro levantamento (janeiro), calculados no programa Mata Nativa  

2.10. MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012. N = número de indivíduos amostrados; S = 

número de espécies amostradas; ln(S) = diversidade máxima; C = índice de dominância de 

Simpson; QM = coeficiente de mistura de Jentsch. 

Parcela N S ln(S) H’ C J’ QM 

ZONA PRIMITIVA 

1 8 2 0,69 0,66 0,54 0,96 1 : 4,00 

2 11 3 1,1 1,04 0,69 0,95 1 : 3,67 

3 15 3 1,1 0,93 0,59 0,85 1 : 5,00 

4 24 4 1,39 1,2 0,71 0,86 1 : 6,00 

5 10 2 0,69 0,5 0,36 0,72 1 : 5,00 

Geral 68 5 1,61 1,21 0,67 0,75 1 : 13,60 

ZONA DE RECUPERAÇÃO 

6 1 1 0,00 0,00 - - 1 : 1,00 

7 16 5 1,61 1,47 0,80 0,91 1 : 3,20 

8 8 5 1,61 1,49 0,86 0,93 1 : 1,60 

9 2 2 0,69 0,69 1,00 1,00 1 : 1,00 

10 3 2 0,69 0,64 0,67 0,93 1 : 1,50 

Geral 30 8 2,08 1,80 0,84 0,87 1 : 3,75 

ZONA DE USO EXTENSIVO 

11 14 4 1,39 1,20 0,70 0,86 1 : 3,50 

12 7 5 1,61 1,55 0,90 0,96 1 : 1,40 

13 3 3 1,10 1,10 1,00 1,00 1 : 1,00 

14 6 2 0,69 0,64 0,53 0,93 1 : 3,00 

15 4 2 0,69 0,56 0,50 0,81 1 : 2,00 

Geral 34 11 2,40 1,99 0,84 0,83 1 : 3,09 
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Tabela  5A. Índices de diversidade de Shannon-Weaver (H’) e equabilidade de Pielou  (J’), por 

zona e por parcela, no segundo levantamento (maio), calculados no programa Mata Nativa  2.10. 

MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012. N = número de indivíduos amostrados; S = número 

de espécies amostradas; ln(S) = diversidade máxima; C = índice de dominância de Simpson; 

QM = coeficiente de mistura de Jentsch. 

Parcela N S ln(S) H’ C J’ QM 

ZONA PRIMITIVA 

1 18 7 1,95 1,83 0,87 0,94 1 : 2,57 

2 19 3 1,10 0,41 0,20 0,37 1 : 6,33 

3 30 7 1,95 1,37 0,66 0,7 1 : 4,29 

4 17 3 1,10 0,96 0,60 0,87 1 : 5,67 

5 27 3 1,10 0,96 0,59 0,87 1 : 9,00 

Geral 111 10 2,30 1,35 0,62 0,59 1 : 11,10 

ZONA DE RECUPERAÇÃO 

6 1 1 0,00 0,00 - - 1 : 1,00 

7 20 6 1,79 1,37 0,71 0,77 1 : 3,33 

8 16 8 2,08 1,84 0,86 0,88 1 : 2,00 

9 5 2 0,69 0,67 0,60 0,97 1 : 2,50 

10 5 2 0,69 0,50 0,40 0,72 1 : 2,50 

Geral 47 9 2,20 1,84 0,82 0,84 1 : 5,22 

ZONA DE USO EXTENSIVO 

11 21 5 1,61 1,41 0,75 0,88 1 : 4,20 

12 10 5 1,61 1,42 0,80 0,88 1 : 2,00 

13 4 3 1,10 1,04 0,83 0,95 1 : 1,33 

14 4 2 0,69 0,56 0,50 0,81 1 : 2,00 

15 4 2 0,69 0,56 0,50 0,81 1 : 2,00 

Geral 43 10 2,30 1,75 0,80 0,76 1 : 4,30 
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Tabela  6A. Índices de diversidade de Shannon-Weaver (H’) e equabilidade de Pielou (J’), 

por classe de tamanho de regeneração natural, no primeiro levantamento (janeiro), 

calculados no programa Mata Nativa 2.10. MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012. N = 

número de indivíduos amostrados; S = número de espécies amostradas; ln(S) = diversidade 

máxima; C = índice de dominância de Simpson; QM = coeficiente de mistura de Jentsch. 

Classe N S ln(S) H’ C J’ QM 

ZONA PRIMITIVA 

I 35 5 1,61 1,17 0,64 0,73 1:7,00 

II 20 3 1,10 0,95 0,59 0,86 1:6,67 

III 10 4 1,39 1,17 0,71 0,84 1:2,50 

IV 3 2 0,69 0,64 0,67 0,93 1:1,50 

ZONA DE RECUPERAÇÃO 

I 19 8 2,08 1,73 0,81 0,83 1:2,38 

II 2 1 - - - - 1:2,00 

III 6 3 1,10 1,01 0,73 0,92 1:2,00 

IV 3 3 1,10 1,10 1,00 1,00 1:1,00 

ZONA DE USO EXTENSIVO 

I 12 6 1,79 1,63 0,85 0,91 1:2,00 

II 18 8 2,08 1,88 0,87 0,90 1:2,25 

III 2 1 - - - - 1:2,00 

IV 2 2 0,69 0,69 1,00 1,00 1:1,00 

 

 

Tabela 7A. Índices de diversidade de Shannon-Weaver (H’) e equabilidade de Pielou (J’), 

por classe de tamanho de regeneração natural, no segundo levantamento (maio), calculados 

no programa Mata Nativa 2.10. MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012. N = número de 

indivíduos amostrados; S = número de espécies amostradas; ln(S) = diversidade máxima; C 

= índice de dominância de Simpson; QM = coeficiente de mistura de Jentsch. 

Classe N S ln(S) H’ C J’ QM 

ZONA PRIMITIVA 

I 97 9 2,2 1,29 0,61 0,59 1 : 10,78 

II 13 5 1,61 1,26 0,69 0,78 1 : 2,60 

III 1 1 - - - - 1 : 1,00 

IV 0 0 - - - - - 

ZONA DE RECUPERAÇÃO 

I 40 7 1,95 1,65 0,79 0,85 1 : 5,71 

II 7 6 1,79 1,75 0,95 0,98 1 : 1,17 

III 0 0 - - - - - 

IV 0 0 - - - - - 

ZONA DE USO EXTENSIVO 

I 31 7 1,95 1,62 0,8 0,83 1 : 4,43 

II 8 4 1,39 1,26 0,79 0,91 1 : 2,00 

III 4 3 1,1 1,04 0,83 0,95 1 : 1,33 

IV 0 0 - - - - - 
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Tabela  8A. Análise de variância (ANOVA) dos parâmetros: abundância 

(N), riqueza de espécies (S) e diversidade Shannon-Weaver (H’) pelo 

teste F, no primeiro levantamento (janeiro). MONA Grota do Angico, 

Sergipe, 2012. 

Parcela N S H’ 

ZONA PRIMITIVA 

1 8 2 0,66 

2 11 3 1,04 

3 15 3 0,93 

4 24 4 1,2 

5 10 2 0,5 

ZONA DE RECUPERAÇÃO 

6 1 1 0,00 

7 16 5 1,47 

8 8 5 1,49 

9 2 2 0,69 

10 3 2 0,64 

ZONA DE USO EXTENSIVO 

11 14 4 1,20 

12 7 5 1,55 

13 3 3 1,10 

14 6 2 0,64 

15 4 2 0,56 

Teste de normalidade de Shapiro-Wilk 

w 0,9272 0,8732 0,9486 

p-value 0,2476 0,03763 0,5027 

ANOVA teste F 

N 15 15 15 

df 14 14 14 

F 2,6831 0,1017 0,1699 

p 0,1089 0,9041 0,8457 
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Tabela  9A. Análise de variância (ANOVA) dos parâmetros: abundância 

(N), riqueza de espécies (S) e diversidade Shannon-Weaver (H’) pelo 

teste F, no segundo levantamento (maio). MONA Grota do Angico, 

Sergipe, 2012. 

Parcela N S H’ 

ZONA PRIMITIVA 

1 18 7 1,83 

2 19 3 0,41 

3 30 7 1,37 

4 17 3 0,96 

5 27 3 0,96 

ZONA DE RECUPERAÇÃO 

6 1 1 0,00 

7 20 6 1,37 

8 16 8 1,84 

9 5 2 0,67 

10 5 2 0,50 

ZONA DE USO EXTENSIVO 

11 21 5 1,41 

12 10 5 1,42 

13 4 3 1,04 

14 4 2 0,56 

15 4 2 0,56 

Teste de normalidade de Shapiro-Wilk 

w 0,9105 0,8913 0,9547 

p-value 0,1377 0,07023 0,6013 

ANOVA teste F 

N 15 15 15 

df 14 14 14 

F 5,6072 0,3436 0,1997 

p 0,01908 0,7160 0,8217 
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Tabela  10A. Análise de variância (ANOVA) dos parâmetros: 

abundância (N), riqueza de espécies (S) e diversidade Shannon-Weaver  

(H’)  pelos testes F e Qui-quadrado, no primeiro e segundo levantamento 

(janeiro e maio). MONA Grota do Angico, Sergipe, 2012. 

Levantamento N S H’ 

I (janeiro) 132 16 2,13 

II (maio) 201 18 2,16 

Teste de normalidade de Shapiro-Wilk 

w 0,9204 0,8838 0,9640 

p-value 0,0275 0,0035 0,3913 

ANOVA teste F 

N - - 30 

df - - 29 

F - - 0,2086 

p - - 0,6514 

ANOVA teste Qui-quadrado 

χ² 162,37 25,303 - 

P < 0,0001477 0,1692 - 

 

 

 

  


