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RESUMO GERAL 

 

Este estudo foi desenvolvido em uma área de Caatinga com 251ha, localizada no 

Monumento Natural Grota do Angico, em Sergipe, com o objetivo de determinar a 

composição florística, caracterizar a estrutura e os estágios sucessionais da comunidade. 

Foram coletadas as angiospermas nas parcelas e nas trilhas, e demarcadas 30 parcelas, em 

que as espécies lenhosas tiveram alturas e circunferências medidas e divididas em grupos 

ecológicos. Foram encontradas 174 espécies pertencentes a 46 famílias. O componente 

arbustivo-arbóreo é composto principalmente por indivíduos no estrato médio, sendo que 

as espécies pioneiras prevaleceram com maior número de indivíduos e com maiores 

valores de importância. Para testar a hipótese de que em áreas de Caatinga há um 

predomínio de espécies abióticas e que as fenofases reprodutivas de espécies lenhosas se 

concentrem no período chuvoso, alguns aspectos autoecológicos foram analisados, tais 

como: síndromes de dispersão, tipos de frutos e padrões fenológicos reprodutivos. A 

caracterização das síndromes e dos tipos de frutos foi baseada nos frutos coletados das 

angiospermas, já as fenofases foram determinadas com base no material florido e 

frutificado coletado de árvores e arbustos. A zoocoria foi o tipo de dispersão predominante. 

Os frutos mais comuns foram cápsula, baga e legume. As fenofases apresentaram-se 

dispostas em torno do período seco. Com o objetivo de disponibilizar informações a 

respeito da diversidade das plantas da Caatinga e facilitar o seu reconhecimento, foi 

elaborado um guia de campo das flores e dos frutos coletados na área de estudo. É 

esperado que a criação de Unidades de Conservação baseada em critérios biológicos seja 

eficaz na conservação da biodiversidade. Assim, teve-se como objetivos analisar as 

características da paisagem desse Monumento e identificar a existência de ameaças 

antrópicas. Algumas parâmetros como tamanho, formato e grau de isolamento foram 

confrontados com as principais ideias de Ecologia de Paisagem, já a identificação das 

ameaças foi baseada em observações de campo. Evidencia-se que o desenho do 

Monumento é adequado para a manutenção das espécies e que a criação de uma Área 

Protegida baseada no valor biológico mostra-se eficaz em áreas de Caatinga. Foram 

identificadas cinco ameaças em 2009: caça, queimada, desmatamento, pastoreio e plantas 

exóticas invasoras, sendo que a maioria foi reduzida em 2010. 

Palavras-chave: Caatinga, Unidade de Conservação, diversidade, síndromes de dispersão, 

fenologia reprodutiva, ecologia de paisagem. 
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GENERAL ABSTRACT 

 

This study was developed in an area of Caatinga with 251ha, located in it MONA Grota of 

Angico, in Sergipe, objectified to determine the floristic composition, to characterize the 

structure and the community's stadiums of sucession. Were collected angiosperms in the 

plots and in the trails e demarcated 30 plots, in that the trees or shrubs species had heights 

and measured circumferences and divided in ecological groups. Were found 174 species 

belonging to 46 families. The arboreal and shrubby component is composed mainly by 

individuals in the medium stratum, and the pioneer species prevailed with larger number of 

individuals and with larger values of importance. To test the hypothesis that in areas of 

Caatinga is waited that there is a prevalence of species abiotics and that the reproductive 

phenophases of woody species concentrates on the rainy period, somes ecological aspects 

were analysed, such as: dispersion syndromes, types of fruits and the reproductive 

phenological patterns. The characterization of the syndromes and of the types of fruits it 

was based on the collected fruits of angiosperms, while the phenophases was already 

certain with base in the collected florid and fructified material of trees and bushes. The 

zoochory was the type of predominant dispersion. The more common fruits were capsule, 

baga and vegetable. The phenophases came arranged around the dry period. With the 

objective of provide information regarding the diversity of the plants of Caatinga and to 

facilitate its recognition, a guide of field of the flowers and of the fruits collected was 

elaborated in the study area. It`s expected that the creation of Units of Conservation based 

on biological approaches is effective in the conservation of the biodiversity. Thus, it was 

had as objectives to analyze the characteristics of the landscape of that Monument and to 

identify the existence of menaces antrophics. Some characteristics as size, format and 

isolation degree were confronted with the main ideas of Ecology of Landscape and the 

identification of the menaces was based on field observations. Is evidenced that the 

drawing of the Monument is adapted for the maintenance of the species and that the 

creation of a Protected Area based on the biological value is shown effective in areas of 

Caatinga. We identified five threats in 2009: hunting, burning, deforestation, grazing and 

invasive plants, most of which was reduced in 2010. 

Key words: Caatinga, Unit of Conservation, diversity, dispersion syndromes, reproductive 

fenology, landscape ecology. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo foi desenvolvido em uma área de 251 ha de remanescente de Caatinga, 

localizada na Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico, em Sergipe, 

Brasil. A princípio o objetivo da dissertação era a realização de um levantamento florístico 

e fitossociológico na área em questão, entretanto, diante da quantidade de dados obtidos e 

da importância dos mesmos, viu-se a necessidade de elaborar mais três capítulos. E assim, 

além da introdução e da conclusão, a dissertação foi estruturada em mais quatro capítulos 

independentes, com o objetivo de facilitar a posterior publicação em revistas diferentes. 

O capítulo 1 consiste de uma introdução geral, em que constam dados sobre a 

localização, os aspectos físicos, vegetacionais e a diversidade biológica da Caatinga, além 

do seu estado atual de degradação e conservação. Além disso, também foi dada ênfase a 

situação do estado de Sergipe.  

Para elaboração do capítulo 2, partiu-se da hipótese que é esperado que a 

comunidade vegetal do MONA Grota do Angico esteja em fase média de sucessão. Desse 

modo, objetivou-se determinar a composição florística das angiospermas e caracterizar a 

estrutura e os estágios de sucessão ecológica do estrato arbustivo-arbóreo.  

Já no capítulo 3, partiu-se da hipótese que é esperado que haja um predomínio de 

espécies autocóricas e anemocóricas e que as fenofases de espécies lenhosas se concentrem 

em torno do período chuvoso. Para isso, objetivou-se identificar algumas características 

autoecológicas, tais como: síndromes de dispersão, tipos de frutos e padrões fenológicos 

reprodutivos.  

O capítulo 4 consiste de um guia de campo das flores e dos frutos coletadas na área 

de estudo. O mesmo foi realizado com o objetivo de disponibilizar à comunidade científica 

e à população em geral informações a respeito da diversidade e da beleza da flora da 

Caatinga, facilitar o seu reconhecimento no campo e contribuir para a conservação da flora 

brasileira.  

Para elaboração do capítulo 5, partiu-se da hipótese de que a criação de Unidades 

de Conservação baseada em critérios biológicos pode ser eficaz na conservação da 

biodiversidade. Sendo assim, teve-se como objetivos analisar se as características da 

paisagem desse Monumento estão adequadas para a conservação da biodiversidade e 

identificar a existência de ameaças antrópicas. 

Por fim, o capítulo 6 consiste da conclusão geral englobando todos os capítulos. 
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Assim, espera-se que este estudo contribua para o conhecimento da riqueza, da 

diversidade biológica e dos aspectos ecológicos do MONA Grota do Angico, reforçando a 

importância da conservação do bioma Caatinga. Além de que, auxiliem em medidas 

conservacionistas, para manutenção da biodiversidade deste remanescente florestal. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A Caatinga é o tipo de vegetação mais característica do Nordeste brasileiro. Cobre 

uma área de 844.453 Km
2
 e abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe, parte do Piauí e da Bahia, além de uma pequena faixa ao 

norte de Minas Gerais (FERNANDES, 2006).  

Em relação à sua classificação, vários autores já a descreveram utilizando 

terminologia e critérios diferenciados.  Como exemplos tem-se os critérios fisionômicos-

florísticos (LUETZELBURG, 1922-23), fisionômico-ecológico (VELOSO et al., 1991), 

fitossociológico-florísticos (RIZZINI, 1963), geográficos (VELOSO, 1964), formas de 

vida (HAYASHI e NUMATA, 1976) e florísticos-fisionômicos-ecológicos (ANDRADE-

LIMA, 1981). 

A Caatinga é caracterizada por possuir um índice pluviométrico entre 250-800 mm 

anuais, com uma estação chuvosa de 3 a 5 meses e uma seca de 7 a 9 meses, enquanto que 

a temperatura durante o ano varia entre 26º e 29ºC (FERNANDES, 2006). O relevo 

apresenta-se aplanado a levemente ondulado, com morros residuais dispersos e com solos 

predominantemente rasos e pedregosos (ROSS, 2006). Nesse contexto, as particularidades 

das condições climáticas e da disponibilidade hídrica associadas às condições 

geomorfológicas e às edáficas influenciaram no espaço ocupado pelo semiárido, revelando 

padrões vegetacionais únicos (FERNANDES, 2006). 

Com base na interação entre a vegetação e o solo, a Caatinga pode ser classificada 

como domínio da vegetação hiperxerófila, domínio da vegetação hipoxerófila, ilhas 

úmidas, agreste e área de transição (SÁ et al., 2003). De modo geral, pode ser 

caracterizada como floresta de porte baixo, composta por árvores e arbustos que 

geralmente apresentam espinhos e microfilia, além de plantas suculentas e de um estrato 

herbáceo, sendo esse presente apenas durante a curta estação chuvosa (CARDOSO e 

QUEIROZ, 2007). As comunidades vegetais pertencentes a esse bioma também 

apresentam um efeito comportamental e fisiológico devido à limitação hídrica e a 

suspensão da fotossíntese no período estival, observada na acentuada caducifolia de seus 

componentes vegetativos (FERNANDES, 2006). No caso das plantas lenhosas, as 

estratégias fenológicas vegetativas adotadas estão prioritariamente condicionadas ao clima, 

enquanto que as estratégias reprodutivas são dependentes da disponibilidade de água no 

solo durante a estação seca (BARBOSA et al., 2003). 
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A Caatinga é um dos biomas menos estudados, tendo sua diversidade biológica 

subestimada, onde 41% da sua área não foi amostrada e 80% está subamostrada (SILVA e 

DINNOUTI, 1999; TABARELLI et al., 2002). Atualmente são conhecidas 923 espécies de 

plantas, sendo 380 endêmicas, 148 espécies de mamíferos, com 10 endêmicas, 348 

espécies de aves, com 15 espécies e 45 subespécies endêmicas e 167 espécies de anfíbios e 

répteis, com 25 endêmicos (MMA, 2002). No estudo para a conservação da biodiversidade 

da Caatinga (TABARELLI e SILVA, 2003) foram identificadas 82 áreas prioritárias, 

sendo que 27 foram classificadas como área de extrema importância biológica, 12 como 

áreas de muito alta importância, 18 como áreas de alta importância e 25 áreas de 

insuficientemente conhecidas, mas de provável importância.  

Apesar desta diversidade, pesquisas sobre a interferência antrópica e o modo de 

ocupação do solo na delimitação da Caatinga diagnosticaram o aumento da antropização 

nesse domínio (SANTOS e ANDRADE, 1992). Os problemas ambientais mais comuns se 

devem à prática tradicional da agricultura de subsistência, com o uso do corte e da queima 

da vegetação (ROSS, 2006). Freire e Pacheco (2005) mapearam e analisaram os 

municípios de Canindé do São Francisco, Poço Redondo e Porto da Folha, em Sergipe, 

além de Piranhas, Pão-de-Açúcar e Olho D’Agua do Casado, em Alagoas, como áreas de 

risco passíveis de desertificação. Esses autores constataram que no período entre 1989 a 

2003 houve um aumento de 91,3% de solo exposto, diminuição de 21,2% de áreas 

agropastoris, diminuição de 9,7% de caatinga arbórea e 68,7% de caatinga arbustiva e 

aumento de 70% de áreas urbanas ou antropizadas.  

Para resguardar essa diversidade, um dos mecanismos estabelecidos é a criação e a 

implantação de Unidades de Conservação, pois visa à proteção das espécies ameaçadas de 

extinção, à manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos e contribui para a 

preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais (BRASIL, 2000). 

Segundo o levantamento realizado pela Reserva da Biosfera da Caatinga (2009), existem 

53 unidades de conservação dispersas na Caatinga, com exceção das terras indígenas, 

distribuídas nas seguintes Categorias: Parque Nacional (7), Reserva Biológica (1), Estação 

Ecológica (4), Floresta Nacional (3), Área de Proteção Ambiental (5), Área de Relevante 

Interesse Ecológico (2), Reserva Particular de Patrimônio Natural (26), Parque Estadual 

(3), Parque Botânico (1) e Parque Ecológico Estadual (1). Entretanto, estes dados estão 

defasados, já existem um número maior de unidades de conservação neste bioma. 
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Em Sergipe, 29 dos 75 municípios estão inseridos na região Semi-árida, 

representando 50,9% da área do estado (MIN, 2005). Em termos fisionômicos, Fonseca 

(1991) citou que a Caatinga hiperxerófila densa de Sergipe apresenta quatro estratos 

definidos, sendo dois arbóreos, um arbustivo e um estrato herbáceo. O primeiro, com seis a 

onze metros de altura; o segundo, com indivíduos mais baixos e bem distribuídos na 

comunidade; o estrato arbustivo, menos frequente e nele ocorrem quase que 

exclusivamente indivíduos jovens; e o estrato herbáceo. Foram consideradas 2 áreas de alta 

importância, Monte Alegre e Domo de Itabaiana, e as áreas de Gararu/Belo Monte e 

Lagarto/Serra da Miaba foram consideradas insuficientemente conhecidas e prioritárias 

para a conservação da biodiversidade biológica da Caatinga (TABARELLI e SILVA, 

2003). Além disso, o município de Canindé do São Francisco foi considerado área de 

extrema importância biológica, com ação recomendada de Proteção Integral (GIULIETTI, 

2003). Assim como no restante dos estados ocupados por esse bioma, estudos florísticos e 

fitossociológicos também são bastante escassos. Em Sergipe, dentre os poucos trabalhos 

realizados, pode-se citar o Zoneamento Ecológico Florestal do Estado de Sergipe 

elaborado pela SUDENE/CONDESE (1976) e os levantamentos realizados por Souza 

(1983), Fonseca (1991), Dória Neto (2009) e Ferraz (2009). 

A conservação da diversidade biológica da Caatinga, inclusive em Sergipe, é um 

desafio e deve ser dada prioridade, pois a velocidade de perturbações dos ecossistemas e da 

exploração dos recursos naturais é maior do que a criação e implementação de medidas que 

efetivamente protejam as espécies e suas populações da extinção ou do empobrecimento 

genético e ecológico.  
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RESUMO 

Para testar a hipótese de que comunidade vegetal do MONA Grota do Angico está em fase 

média de sucessão, objetivou-se determinar a composição florística e caracterizar a 

estrutura e os estágios de sucessão ecológica do estrato arbustivo-arbóreo em uma área de 

Caatinga de 251 ha, localizada neste Monumento, nos municípios de Canindé do São 

Francisco e Poço Redondo, Sergipe. Para o estudo florístico, foram coletadas todas as 

Angiospermas nas parcelas e nas trilhas. Já para o levantamento fitossociológico, foram 

demarcadas 30 parcelas de 20×20 m, em que as espécies arbustivas-arbóreas, com CAP 

maior que 6 cm, tiveram alturas e circunferências medidas. Para a caracterização dos 

estágios sucessionais, estas espécies foram reunidas em grupos ecológicos. Assim, foram 

coletadas 174 espécies pertencentes a 46 famílias, com predomínio de Fabaceae, além de 

uma maior abundância de herbáceas. Também foram encontradas espécies endêmicas da 

Caatinga (26), rara (1), vulneráveis (3) e exóticas invasoras (5). O componente arbustivo-

arbóreo amostrado apresentou-se rico em espécies, mas com baixos valores de densidade e 

de índice de diversidade. O mesmo é composto principalmente por espécies secundárias 

iniciais, contudo, espécies pioneiras prevaleceram com maior número de indivíduos e com 

maiores valores de importância. Assim, evidencia-se que a comunidade vegetal está em 

fase inicial de sucessão ecológica. Entretanto, são necessários estudos que analisem uma 

maior quantidade de variáveis a fim de elucidar a formação de grupos ecológicos nesse 

bioma. 

Palavras-chave: Diversidade, fitossociologia, sucessão ecológica, lenhosas, Unidade de 

Conservação, Nordeste. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Caatinga, também conhecida como Floresta Tropical Seca Sazonal 

(PENNINGTON et al., 2004), é o terceiro maior domínio da América do Sul de clima seco 

em altitudes baixas e em latitudes tropicais (SARMIENTO, 1975). Apresenta uma unidade 

fitogeográfica definida, que abrange os pediplanos ondulados de origem erosiva (PRADO, 

2003) e cobre a maior parte da área do Nordeste com clima semiárido (ANDRADE-LIMA, 

1981). Também é caracterizada por possuir um índice pluviométrico entre 250-800 mm 

anuais, com uma estação chuvosa de 3 a 5 meses e uma seca de 7 a 9 meses, enquanto que 

a temperatura durante o ano varia entre 26º e 29ºC (FERNANDES, 2006). Já o relevo 

apresenta-se aplanado a levemente ondulado, com morros residuais dispersos e com solos 

predominantemente rasos e pedregosos (ROSS, 2006). Nesse contexto, as particularidades 

das condições climáticas e da disponibilidade hídrica associadas às condições 

geomorfológicas e às edáficas influenciaram no espaço ocupado pelo semiárido, revelando 

padrões vegetacionais únicos (FERNANDES, 2006). 

Com base na interação entre a vegetação e o solo, a Caatinga pode ser classificada 

como domínio da vegetação hiperxerófila, domínio da vegetação hipoxerófila, ilhas 

úmidas, agreste e área de transição (SÁ et al., 2003). De modo geral, pode ser 

caracterizada como floresta de porte baixo, composta por árvores e arbustos que 

geralmente apresentam espinhos e microfilia, além de plantas suculentas e de um estrato 

herbáceo, sendo esse, presente apenas durante a curta estação chuvosa (CARDOSO e 

QUEIROZ, 2007). Além de possuir uma grande diversidade florística, com no mínimo 932 

espécies, também apresenta um alto grau de endemismo (GIULIETTI, 2003) e diferentes 

tipos vegetacionais (PRADO, 2003) decorrentes da heterogeneidade ambiental própria do 

bioma (SILVA et al., 2003). Em função desses fatores, a Caatinga é considerada um bioma 

com extraordinária susceptibilidade à redução de diversidade biológica (GIULIETTI, 

2003). 

Apesar dessa diversidade, pesquisas sobre a interferência antrópica e o modo de 

ocupação do solo na delimitação da Caatinga diagnosticaram o aumento da antropização 

nesse domínio (SANTOS e ANDRADE, 1992). A área total degradada atinge 45,3% da 

região, percentual que a classifica como o terceiro bioma mais alterado pelo homem, 

perdendo apenas para a Floresta Atlântica e para o Cerrado (CASTELLETTI et al., 2003). 

Mesmo assim, é a Caatinga que contém o menor percentual e a menor área protegida 
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dentre todos os biomas brasileiros (LEAL et al., 2005) e apresenta poucos os estudos sobre 

a diversidade e ecologia das plantas.  

Em Sergipe, a situação não é diferente. Canindé do São Francisco, uma área de 

extrema importância biológica (GIULIETTI, 2003), possui a cobertura vegetacional 

bastante modificada devido à ação antrópica. A mesma possui um longo histórico de corte 

para a produção de carvão e lenha (SANTOS e TABARELLI, 2002) e ainda há a criação 

de bovinos e caprinos (SILVA et al., 2003). Tanto o corte, como a herbivoria por caprinos 

foram e continuam sendo importantes fatores de seleção natural capaz de afetar a 

diversidade, a abundância e a distribuição de espécies lenhosas na Caatinga (LEAL et al., 

2003). 

Neste estudo partiu-se da premissa de que é possível inferir sobre o estado de 

conservação de uma dada área, com base na florística, na estrutura da comunidade e no 

grupo ecológico predominante. Diante da degradação ocorrida no passado no Monumento 

Natural Grota do Angico, é esperado que a comunidade vegetal esteja em fase média de 

sucessão. Desse modo, este trabalho foi realizado com os objetivos de determinar a 

composição florística das angiospermas e caracterizar a estrutura e os estágios de sucessão 

ecológica do estrato arbustivo-arbóreo de um remanescente de Caatinga, a fim de 

contribuir para o entendimento da comunidade vegetal nesta Unidade de Conservação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

O estudo florístico e fitossociológico foi desenvolvido em uma área de 251 ha de 

remanescente de Caatinga, uma Floresta Tropical Seca, localizada na Unidade de 

Conservação Estadual Monumento Natural Grota do Angico (06º45`00``S e 89º32`50``W; 

altitude 200 m), pertencente à categoria de Proteção Integral segundo o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000) (Figs. 1A e 1B). O Monumento possui uma 

área total de 2.183 ha e está situada no Alto Sertão Sergipano, nos municípios de Canindé 

de São Francisco e Poço Redondo, com limite ao norte com o Rio São Francisco 

(http://www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/modules/tinyd0/index.php?id=).  
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Figura 1. A) Localização geográfica da área de estudo no MONA Grota do Angico, Canindé do São 

Francisco e Poço Redondo, Sergipe, Brasil. B) Polígono destacando a área de estudo nessa Unidade de 

Conservação.  

 

A área de estudo possui clima Megatérmico Semiárido, a precipitação 

pluviométrica varia de 500 a 700 mm e a umidade relativa é em torno de 25% a 75% 

(SANTOS e ANDRADE, 1992). A temperatura média anual é de 26
o
 a 28

o
C e a insolação 

é superior a 3.000 horas/ano (DUARTE, 2002). O local compreende as unidades 

geológicas de Canindé, Suíte Intrusiva Canindé e Suíte Intrusiva peraluminosa Xingó. 

Além disso, pertence à formação geomorfológica pediplano sertanejo, com solos do tipo 

Bruno Não Cálcico e Litólicos e com aquífero do tipo fissura (JACOMINE et al., 1975). A 

região engloba a Unidade de Paisagem do tipo Depressão Sertaneja Meridional 

(VELLOSO et al., 2002), com relevo principalmente suave ondulado, cortado por vales 

estreitos com vertentes dissecadas (SÁ et al., 2003). A vegetação da área é representada 

por duas fitofisionomias: matas fechadas de floresta hipoxerólita caducifólia e vegetação 

aberta em estágio de regeneração, onde podem ser encontradas áreas de pastagens e áreas 

abandonadas com solos salinizados (RIBEIRO e MELLO, 2007). 
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Coleta e tratamento dos dados 

Composição florística 

 

O levantamento florístico consistiu de registro e coleta de material reprodutivo de 

árvores, arbustos, subarbustos, herbáceas, lianas e epífitas, mensais, entre agosto de 2009 a 

julho de 2010. As coletas foram realizadas no interior de parcelas durante o levantamento 

fitossociológico e também fora delas, em caminhadas pelas trilhas, de acordo com as 

normas usuais sugeridas por Mori et al. (1989). A identificação dos exemplares foi 

realizada com auxílio de chaves taxonômicas, consulta a especialistas e através da 

comparação com exsicatas do Herbário da Universidade Federal de Sergipe (ASE). O 

material coletado foi depositado no ASE. O sistema de classificação das espécies adotado 

foi o APG III (2009), enquanto que a grafia das espécies foi verificada no banco de dados 

do Missouri Botanical Garden’s VAST – MOBOT 

(www.mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html). 

A listagem florística apresentada possui informações como nome popular, o hábito 

(FONT QUER, 1975; SOUZA e LORENZI, 2008) e algumas categorias, tais como: 

plantas endêmicas da Caatinga (GIULIETTI et al., 2002; CARDOSO e QUEIROZ, 2007; 

QUEIROZ, 2009), ameaçadas de extinção no Brasil (IBAMA, 1992; BIODIVERSITAS, 

2005 e MMA, 2008) ou no mundo (IUCN, 2010), raras do Brasil (GIULIETTI et al., 2009) 

e exóticas invasoras (LOWE et al., 2000;  INSTITUTO HÓRUS, 2010). 

 

Estrutura da comunidade e estágios sucessionais 

 

Para o levantamento dos dados fitossociológico foi adotado o método de parcelas 

de área fixa utilizando o processo de amostragem sistemática, que consiste em estabelecer 

a aleatoriedade apenas na primeira unidade amostral (parcela), sendo as demais 

distribuídas sistematicamente, de acordo com o intervalo de amostragem K (PÉLLICO 

NETO e BRENA, 1997). Assim, de acordo com as normas estabelecidas pela Rede de 

Manejo Florestal da Caatinga (RMFC, 2005) e com o auxílio de um croqui, foram 

demarcadas no campo 30 parcelas com área de 400m
2 

cada, distando 289 m uma da outra 

(Fig. 1B). Para a avaliação da estrutura vegetacional foram consideradas todas as árvores e 

arbustos com CAP (Circunferências à Altura do Peito – 1,30 m) maior que 6 cm, inclusive 

http://www.mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html
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os indivíduos mortos em pé, cuja base do tronco estivesse dentro dos limites da parcela 

(RMFC, 2005), exceto os da família Cactaceae e a espécie Cnidosculus urens (L.) Arthur, 

por não permitirem a estimativa da biomassa e do volume de madeira.  

Para caracterizar a estrutura horizontal foram calculados os parâmetros como 

densidade absoluta e relativa, dominância absoluta e relativa, frequência absoluta e 

relativa, além do índice de valor de cobertura e do índice de valor de importância 

(MUELLER-DOMBOIS e ELLENBERG, 1974). Para avaliar a diversidade da área foi 

calculado o índice de diversidade de Shannon (MAGURRAN, 1988). Já para análise da 

estrutura vertical da comunidade foram considerados os estratos inferior, médio e superior, 

sendo que os seus limites foram definidos pela variabilidade da altura das espécies 

observadas na área de estudo (SCOLFORO, 2006). As análises foram feitas utilizando-se o 

Software Mata Nativa 2. Os indivíduos mortos foram excluídos desses cálculos, sendo 

analisados separadamente com o uso do Excel.  

Para a caracterização dos estágios sucessionais, as espécies foram agrupadas em 

três grupos ecológicos (pioneiras, secundárias iniciais e secundárias tardias), segundo 

Carvalho (2010) adaptada de Gandolfi et al. (1995) para áreas de Caatinga, relacionados 

respectivamente às categorias de sucessão (fase inicial, média e avançada). Também foram 

feitas consultas a trabalhos específicos realizados na Caatinga para auxiliar nessa 

caracterização. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Composição florística 

 

A flora do MONA Grota do Angico apresentou 173 espécies, pertencentes a 46 

famílias botânicas, sendo que apenas 7 espécies (4%) estão indeterminadas (Tab. 1). A 

família que apresentou o maior número de espécies foi Fabaceae com 27 (subfamílias 

Faboideae com 12, Mimosoideae com nove e Caesalpiniodeae com seis espécies). Segundo 

Giulietti et al. (2005), Fabaceae é a família com maior número de espécies e está bem 

representada nos maiores biomas brasileiros, inclusive com inúmeras espécies e gêneros 

endêmicos. Outras famílias que merecem destaque são Asteraceae e Euphorbiaceae com 10 

espécies cada, Poaceae com nove, Convolvulaceae, Malvaceae e Rubiaceae com oito 

espécies cada e Cactaceae com sete espécies. Conjuntamente, essas oito famílias 
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correspondem a 50,3% do total das espécies amostradas, sugerindo que a diversidade 

vegetal concentra-se em poucas famílias botânicas. Em contrapartida, apesar do elevado 

número de famílias, 18 delas estão representadas por apenas uma espécie. Esses dados 

juntamente com o de outros levantamentos realizados na vegetação da Caatinga apontam 

para uma tendência em apresentar diversidade baixa dentro dos táxons (ARAÚJO et al., 

1995). 

 

Tabela 1. Relação das famílias e espécies, com respectivos nomes populares, hábitos, 

categorias e voucher (ASE), encontradas no MONA Grota do Angico, Sergipe. Hábito: 

Arb = arbusto; Arv = árvore; Epi = epífita; Erv = erva; Hep = hemiparasita; Lia = liana; 

Sub = subarbusto. Categorias: EIn = exótica invasora; End = endêmica; Ameaçada de 

extinção: VU = vulnerável, LC = segura ou pouco preocupante, LR = menor risco. 

Família / Espécie Nome popular Hábito Categoria Voucher 

Acanthaceae     

Ruellia asperula (Mart. & Nees) 

Lindau 

Camaratú Erv - 15678 

Ruellia bahiensis (Nees) Morong  - Erv - 16466 

Amaranthaceae      

Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. Erva-de-ovelha Erv - 14556 

Anacardiaceae     

Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira-do-sertão Arv VU 15699 

Schinopsis brasiliensis Engl. Braúna Arv VU 17874 

Spondias tuberosa Arruda  Umbuzeiro Arv End 15725 

Apocynaceae     

Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro Arv End 15726 

Calotropis procera (Aiton) W.T. 

Aiton 

Algodão-de-seda Arb EIn 14546 

Matelea nigra (Decne.) Morillo & 

Fontella  

Porquinho-do-mato Lia - 14628 

Asteraceae      

Bidens pilosa L. Carrapicho-de-

agulha 

Erv - 14626 

Centratherum punctatum Cass. Vassoura-de-botão Erv - 14553 

Conocliniopsis prasiifolia (DC.) 

R.M. King & H. Rob.  

Balaio-de-veio Erv - 14594 

Emilia sonchifolia (L.) DC. - Erv - 16480 

Mikania sp. - Lia - 16503 

Tridax procumbens L. Olho-de-ovelha Erv - 15677 

Vernonia sp. Anil Erv - 15698 

Sp.  Maniquê Erv - 14573 

Sp.  Lava-arisco Erv - 16508 

Sp. Erva-besteira Erv - 15685 
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Tabela 1. Continuação.     

Família / Espécie Nome popular Hábito Categoria Voucher 

Bignoniaceae     

Tabebuia aurea (Silva Manso) 

Benth. & Hook. f. ex S. Moore 

Craibeira Arv - 15934 

Boraginaceae     

Cordia globosa (Jacq.) Kunth Pau-de-sapo, 

sapeiro 

Arb End 16471 

Heliotropium angiospermum Murray - Erv - 14561 

Heliotropium sp. Erva-ferro Erv - 16482 

Bromeliaceae      

Bromelia laciniosa Mart. Macambira-de-preá Erv - 15916 

Encholirium spectabile Mart. ex 

Schult. f. 

Macambira-de-

flecha 

Erv End 15917 

Hohenbergia catingae Ule Gravatá Erv End 17494 

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez Croá Erv End 15933 

Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. f. - Epi - 15927 

Tillandsia recurvata (L.) L. - Epi - 15909 

Tillandsia streptrocarpa Baker - Epi - 15928 

Burseraceae      

Commiphora leptophloeos (Mart.) 

J.B. Gillett 

Imburana-de-

cambão 

Arv End 16462 

Protium sp. Maresia Arv - 15905 

Cactaceae      

Cereus jamacaru DC. Mandacaru Arb End 16461 

Harrisia adscendens (Gürke) Britton 

& Rose 

Bugi Erv End 15931 

Melocactus zehntneri (Britton & 

Rose) Luetzelb. 

Cabeça-de-frade Erv End - 

Opuntia inamoena K. Schum. Palma-brava Erv End; LC 15932 

Pilosocereus gounellei (F.A.C. 

Weber) Byles & G.D. Rowley 

Xique-xique Arb End - 

Pilosocereus pachycladus F. Ritter Facheiro Arv End - 

Tacinga palmadora (Britton & Rose) 

N.P. Taylor & Stuppy  

Quipá Erv LC 14559 

Cannabaceae     

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.  Juá-mirim Arv - 15902 

Capparaceae     

Capparis flexuosa (L.) L. Feijão-bravo Arv End 15900 

Celastraceae     

Maytenus rigida Mart. Bom-nome Arv End 15907 

Chrysobalanaceae     

Sp. Oiti-do-sertão Arv - 15901 

Combretaceae     
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Tabela 1. Continuação. 

Família / Espécie Nome popular Hábito Categoria Voucher 

Combretum lanceolatum Pohl ex 

Eichler  

Mofumbo Arb - 15672 

Commelinaceae      

Commelina diffusa Burm. f. Olho-de-santa-

luzia 

Erv - 15911 

Commelina erecta L. Barba-de-bode Erv - 14582 

Commelina sp. - Erv - 16475 

Convolvulaceae      

Evolvulus sp. - Erv - 14558 

Ipomoea brasiliana Meisn. Batata-de-caititu Lia End 16496 

Ipomoea nil (L.) Roth Ritirana Lia - 17513 

Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. Salsa Lia - 15894 

Ipomoea purpurea (L.) Roth var. 

purpurea 

Ritirana Lia - 17514 

Jacquemontia mucronifera (Choisy) 

Hallier f. 

Cipó-capela Lia - 17503 

Merremia aegyptia (L.) Urb. Ritirana-cabeluda Lia - 14606 

Merremia sp. Ritirana Lia - 15683 

Cyperaceae     

Cyperus ligularis L. Tiririca Erv - 16507 

Cyperus surinamensis Rottb.  Tiririca Erv - 15913 

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl Tiririca Erv - 15914 

Fimbristylis littoralis Gaudich. Tiririca Erv - 16506 

Euphorbiaceae      

Acalypha multicaulis Müll. Arg. Assa-peixe Erv - 16499 

Cnidoscolus urens (L.) Arthur Cansanção-de-

mocó 

Arb - 15943 

Croton blanchetianus Baill.  Marmeleiro Arb - 15937 

Croton heliotropiifolius Kunth Velame Arb - 15705 

Euphorbia heterodoxa Müll. Arg.  Tinguí Erv - 14576 

Euphorbia hyssopifolia L. Quebra-pedra Erv - 14552 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Pinhão-bravo Arv - 14547 

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. Pinhão-manso Arb - 15920 

Manihot dichotoma Ule Mandioca-brava, 

maniçoba 

Arb - 16463 

Sapium lanceolatum (Müll. Arg.) 

Huber  

Burra-leiteira Arv - 17875 

Gentinaceae     

Schultesia doniana Progel - Erv - 16484 

Hydroleaceae     

Hydrolea spinosa L. Carqueja-do-mato Erv - 16501 

Lamiaceae     



 

34 

 

Tabela 1. Continuação.     

Família / Espécie Nome popular Hábito Categoria Voucher 

Hyptis suaveolens (L.) Poit. Alfazema-brava Sub - 17512 

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. Cordão-de-são-

francisco 

Erv - 15885 

Marsypianthes chamaedrys (Vahl) 

Kuntze 

- Erv - 17500 

Rhaphiodon echinus Schauer  Testa-de-touro-

branco 

Erv - 15892 

Fabaceae     

Caesalpiniodeae     

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Pata-de-vaca, 

mororó 

Arv - 16492 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz 

Pau-ferro Arv End 15904 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P. 

Queiroz 

Catingueira Arv - 16459 

Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & 

Barneby 

Mata-pasto Erv - 17505 

Senna occidentalis (L.) Link Fedegoso Erv - 17502 

Senna uniflora (Mill.) H.S. Irwin & 

Barneby 

Mata-pasto-

cabeludo 

Erv - 17511 

Mimosoideae 

  

 

 Albizia inundata (Mat.) Barneby & 

J.W. Grimes 

Tamarindo-bravo Arv - 15903 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 

Angico-de-caroço Arv LR 16510 

Mimosa pigra L. var. pigra Calumbi Arb EIn 15693 

Mimosa somnians Humb. & Bompl. 

Ex Willd. var. somnians 

Unha-de-gato, 

dormideira 

Arb - 17501 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Jurema-preta, 

jurema-branca 

Arv - 17870 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke  Arranhento-branco Arv End 17508 

Pithecellobium diversifolium Benth. Carcará Arv End 15674 

Parapiptadenia zehntneri (Harms) 

M. P. M. de Lima & H. C. de Lima  

Angico-manjola Arv End 16458 

Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler 

& Ebinger 

Arranhento-

vermelho 

Arv End 16467 

Faboideae     

Aeschynomene sp.  Chinani Erv - 14607 

Centrosema brasilianum (L.) Benth. - Erv - 14555 

Centrosema brasilianum (L.) Benth. 

var. angustifolia Amshoff 

Feijão-de-gado Erv - 16509 

Chamaecrista sp. Amendoim-bravo-

grande 

Sub - 17510 

Crotalaria retusa L. Gergelim-bravo Erv - 14635 
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Tabela 1. Continuação.     

Família / Espécie Nome popular Hábito Categoria Voucher 

Desmodium barbatum (L.) Benth. Malícia, quebra-

pedra 

Erv - 15908 

Desmodium sp. Carrapicho Erv - 15682 

Indigofera lespedezioides Kunth Anil Erv - 17518 

Indigofera microcarpa Desv.  Malícia-lisa Erv - 16486 

Macroptilium atropurpureum (Moc. 

& Sessé ex DC.) Urb. 

Feijão-de-gado Lia - 14577 

Tephrosia purpurea (L.) Pers. Feijão-de-gado Erv - 16488 

Zornia thymifolia Kunth Amendoim-bravo Erv - 17497 

Loranthaceae     

Phthirusa sp. Enxerto-de-

passarinho 

Hep - 15938 

Lythraceae     

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. Favala-brava Erv - 17520 

Cuphea sp. Pimentinha Erv - 17522 

Malpighiaceae     

Galphimia brasiliensis (L.) A. Juss. Pimentinha-brava Erv - 16477 

Malvaceae      

Herissantia crispa (L.) Brizicky Mela-bode grande Erv End 16493 

Herissantia tiubae (K. Schum.) 

Brizicky 

Mela-bode 

pequeno 

Erv End 14623 

Melochia tomentosa L. Cipó-vermelho Erv - 14565 

Pseudobombax marginatum (A. St.-

Hil., Juss. & Cambess.) A. Robyns 

Embira Arv End 17869 

Sida galheirensis Ulbr. Malva-branca Erv End 16469 

Sida sp. Vassourinha Erv - 15697 

Waltheria indica L. Parente do cipó-

vermelho 

Erv - 15690 

Sp. Chinani Erv  17495 

Molluginaceae     

Mollugo verticillata L. Erva-rasteira Erv - 16504 

Myrtaceae     

Eugenia cf. ligustrina (Sw) Willd. Pitomba-de-cágado Arv - 17872 

Psidium guajava L. Goiabeira Arv EIn 14598 

Nyctaginaceae     

Boerhavia diffusa L. Pega-pinto Erv - 16476 

Guapira noxia (Netto) Lundell  João-mole Arv - 15918 

Onagraceae     

Ludwigia elegans (Cambess.) H. 

Hara  

- Sub - 16502 

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. 

Raven 

Mato-do-brejo Erv - 16481 

Oxalidaceae     
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Tabela 1. Continuação.     

Família / Espécie Nome popular Hábito Categoria Voucher 

Oxalis sp. - Erv - 14551 

Papaveraceae     

Argemone mexicana L. Cansanção-

espinhento 

Erv - 14595 

Plantaginaceae     

Angelonia biflora Benth.  Fumo-bravo Erv End 16483 

Stemodia maritima L. - Erv - 15676 

Plumbaginaceae     

Plumbago scandens L. Crista-de-galo Erv - 17499 

Poaceae     

Chloris gayana Kunth Pé-de-papagaio Erv - 15675 

Dactyloctenium aegyptium (L.) 

Willd. 

Pé-de-papagaio Erv - 14614 

Leptochloa filiformis (Pers.) P. 

Beauv. 

Capim-mimoso Erv - 14570 

Paspalum fimbriatum Kunth Marmelada-branca Erv - 14627 

Panicum trichoides Sw. Guarda-ovalho Erv - 14554 

Panicum sp. Capim-sempre-

verde 

Erv - 15890 

Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. 

Hubb. 

Capim-pendão Erv EIn 15671 

Sp. Arroz-bravo Erv - 15889 

Sp. Marmelada-

vermelha 

Erv - 16495 

Polygalaceae     

Polygala alfredi Chodat  - Erv - 17517 

Polygala violacea Aubl. Mentraste Erv - 15946 

Portulacaceae     

Portulaca oleraca L. Berduega Erv - 15945 

Talinium sp. Major-gomes Erv - 15939 

Rhamnaceae      

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro Arv End 15906 

Rubiaceae      

Chomelia sp. Araçá-branco Arb - 16470 

Machaonia brasiliensis (Hoffmanns. 

ex Humb.) Cham. & Schltdl. 

Quixabeira-branca Arv - 16468 

Mitracarpus sp.  - Erv - 16505 

Richardia grandiflora (Cham. & 

Schltdl.) Steud. 

Erva-branca Erv - 14563 

Staelia sp. Pega-ovelha Erv - 14571 

Tocoyena formosa (Cham. & 

Schltdl.) K. Schum. 

Jenipapo-bravo Arv - 15936 

Tocoyena sellowiana Cham. & 

Schult 

Jenipapo-bravo Arv - 16473 
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Tabela 1. Continuação.     

Família / Espécie Nome popular Hábito Categoria Voucher 

Sp. - Erv - 14562 

Sapindaceae     

Cardiospermum sp.  Amarra-cachorro 

pequeno 

Lia - 17496 

Serjania glabrata Kunth Amarra-cachorro Lia - 15923 

Sapotaceae      

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex 

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

Quixabeira Arv VU 16464 

Solanaceae     

Capsium sp. Murta Arb - 16474 

Solanum americanum Mill. Malícia-de-

espinho, pimenta-

brava 

Sub - 16487 

Turneraceae     

Piriqueta cistoides (L.) Griseb. 

subsp. caroliniana (Walter) Arbo 

Peixe-boi Erv - 15912 

Piriqueta guianensis N.E. Br. subsp. 

elongata (Urb. & Rolfe) Arbo 

Malva Erv - 16478 

Piriqueta racemosa (Jacq.) Sweet Malva Erv - - 

Turnera subulata Sm.  Chanana Erv - 14586 

Verbenaceae     

Lantana camara L.  Chumbinho Sub EIn 15709 

Lippia alba (Mill.) N.E. Br. Erva-cidreira Sub - 15888 

Lippia pedunculosa Hayek  Pai-pedro Sub - 15703 

Lippia sp. Alecrim Sub - 14625 

Lippia sp. Camará Sub - 14575 

Violaceae     

Hybanthus calceolaria (L.) Oken - Erv - 16489 

Vitaceae     

Cissus coccinea (Baker) Mart. ex 

Planch.  

Cipó Lia - 15700 

Cissus simsiana Schult. & Schult. f. Parreira Lia - 17509 

Indeterminado     

Sp. Crina-crina Arv - 17873 

Sp. Enrica-homem Erv - 15684 

Sp.  Pega-velho Erv - 14601 

Sp.  Pimenta-brava Erv - 16500 

Sp.  - Erv - 15891 

Sp.  - Erv - 15898 

Sp.  - Erv - 16489 
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Em relação ao hábito, houve um maior percentual de plantas herbáceas, com 98 

espécies (56,6%), seguido de árvores com 34 espécies (19,7%), arbustos com 14 (8,1%), 

lianas com 14 (8,1%), subarbustos com nove (5,2%), além de epífitas com três espécies 

(1,7%) e hemiparasita com uma espécie cada (0,6%). O elevado número de herbáceas 

também foi encontrado por outros autores em diversas áreas de Caatinga (COSTA et al., 

2009; SANTOS et al., 2009), inclusive que estudaram apenas este componente (REIS et 

al., 2006; SILVA et al., 2009). Esse alto percentual de espécies no estrato herbáceo 

provavelmente deve se repetir em outros locais, pois a maioria dos estudos florísticos e 

fitossociológicos, inclusive em Sergipe, se concentra no estrato arbustivo-arbóreo, 

impedindo a análise mais eficaz da riqueza da comunidade vegetal. Além de que, são 

imprescindíveis mais pesquisas em outras áreas com fisionomias diferentes para elucidar o 

papel das herbáceas nesse bioma (REIS et al., 2006). 

Em toda a área de estudo foi verificada a ocorrência de 48 espécies no componente 

arbustivo-arbóreo, distribuídas em 20 famílias. As que apresentaram maior número de 

espécies foram Fabaceae com 12 espécies (subfamílias Mimosoideae com nove e 

Faboideae com três espécies), Euphorbiaceae com sete, Rubiaceae com quatro, além de 

Anacardiaceae e Cactaceae com três espécies cada. Estas famílias têm demonstrado uma 

alta representatividade nesse estrato em levantamentos realizados em diferentes tipologias 

de Caatinga (AMORIM et al., 2005; FABRICANTE e ANDRADE, 2007), inclusive no 

estado de Sergipe (SOUZA, 1983; FONSECA, 1991; DÓRIA NETO, 2009; FERRAZ, 

2009). A exceção se deve a Rubiaceae, que segundo Ferraz et al. (1998), é uma família 

característica de áreas com maiores taxas de precipitação e umidade relativa, além de 

menores temperaturas. Este estudo está de acordo com o que foi citado anteriormente, pois 

as espécies Chomelia sp., Tocoyena formosa, Tocoyena sellowiana e Machaonia 

brasiliensis foram coletadas próximos a margem do Rio São Francisco. 

Dentro das parcelas foram contabilizadas 31 espécies (Tab. 2), sendo que não foram 

encontrados exemplares de Capsicum sp., Machaonia brasiliensis e Protium sp. 

depositados no herbário ASE e estas não foram citadas nos levantamentos realizados na 

Caatinga citados acima. Acredita-se que não sejam espécies comuns ao bioma, já que 

foram reportadas em ambientes de florestas estacionais deciduais, em São Paulo 

(IVANAUSKAS e RODRIGUES, 2000) e semideciduais, em São Paulo e Minas Gerais 

(CERQUEIRA et al., 2008; DIAS NETO et al., 2009; SOUZA et al., 2009). Destaca-se 

que do total de espécies lenhosas amostradas, 18 não foram encontradas dentro das 
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parcelas. No entanto, foram coletadas nas trilhas e no entorno das parcelas, a exemplo de 

Tabebuia aurea, que apesar de não ter sido amostrada, é vista facilmente nas margens dos 

leitos de riachos intermitentes e Calotropis procera, que possui população considerável em 

terrenos arenosos na margem do Rio São Francisco. Já no componente subarbustivo foram 

encontradas nove espécies, em que nota-se a riqueza de espécies de Verbenaceae, com 

cinco. 

No estrato herbáceo foram registradas 98 espécies, pertencentes a 30 famílias, com 

predomínio de Fabaceae com 13 espécies (subfamílias Faboideae com 10 e 

Caesalpiniodeae com três espécies), Asteraceae e Poaceae com nove cada e Malvaceae 

com sete. Essas famílias predominaram em diversos hábitats de Caatinga como micro-

habitat rochoso, plano e ciliar (ARAÚJO et al., 2005; REIS et al., 2006), áreas cristalina e 

sedimentar (SILVA et al., 2009), além de caatinga sensu stricto (COSTA et al., 2009).  

As lianas merecem destaque pelo número considerável de espécies (14), 

distribuídas em seis famílias, das quais Convolvulaceae é a família melhor representada, 

com sete espécies. Número semelhante foi encontrado por Alcoforado-Filho et al. (2003) e 

Araújo et al. (2005) em outras áreas de Caatinga. É sabido que a quantidade de lianas em 

florestas pode ser atribuída aos impactos tanto antrópicos quanto naturais, aos quais esta 

formação foi submetida (STRANGHETTI et al., 2003). Entretanto, por falta de estudos em 

áreas de Caatinga, não se sabe exatamente qual é o papel ecológico das lianas nessa 

comunidade. Já as epífitas apresentaram um número baixo, com apenas três espécies, todas 

pertencentes à família Bromeliaceae.  

Foram encontradas 27 espécies (15,6%) endêmicas da Caatinga. Número 

semelhante foi encontrado por Lacerda et al., (2007) em uma área de mata ciliar nesse 

bioma. Fabaceae e Cactaceae foram às famílias que apresentaram maior número de 

espécies endêmicas, com seis cada. Segundo Constantino et al. (2003), alguns fragmentos 

naturais remotos possuem espécies endêmicas devido ao enorme tempo de isolamento, 

podendo, assim, serem considerados áreas prioritárias para a conservação. 

Dentre as espécies amostradas, verificou-se a ocorrência de seis espécies incluídas 

nas listas oficiais de espécies da flora ameaçadas de extinção. Três delas pertencem à 

categoria vulnerável, Myracrodruon urundeuva, Schinopsis brasiliensis e Sideroxylon 

obtusifolium. Já Opuntia inamoena e Tacinga palmadora são consideradas seguras ou 

pouco preocupantes e Anadenanthera colubrina var. cebil é tida como de menor risco.  
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Também foi coletada uma espécie rara, Lippia pedunculosa, sendo a primeira 

exsicata depositada no Herbário ASE. Apesar de ter sido encontrada apenas uma espécie 

na área de estudo, sua presença já é significativa, pois segundo Giulietti et al., (2009), 

espécies raras ocorrem no Brasil em média a cada 3.730 km
2
  

Foram encontradas cinco plantas exóticas invasoras. Merecem destaque as espécies 

Lantana camara e Mimosa pigra var. pigra, inclusas entre as 100 maiores espécies 

exóticas invasoras do mundo (LOWE et al., 2000). Já Calotropis procera, é a exótica 

invasora com maior número de indivíduos, encontrada em terrenos arenosos na margem do 

Rio São Francisco. 

 

Estrutura da comunidade e estágios sucessionais 

 

Foram amostrados nas 30 parcelas estudadas 1.854 indivíduos, sendo 1.545 vivos, 

pertencentes a 31 espécies (Tab. 2). As cinco espécies mais importantes da comunidade 

apresentaram características estruturais diferentes e responderam juntas por 86,6% do 

número de indivíduos, 81,4% da área basal e 75,2% do índice de valor de importância. 

Poincianella pyramidalis foi a que apresentou os maiores valores em todos os parâmetros 

fitossociológicos e ocorreu em 90% das parcelas, o que indica que ela não só é abundante, 

mas que possui ampla distribuição no local estudado. Segundo Galindo et al. (2008), essa 

espécie possui densidade maior em ambientes moderadamente degradados do que em 

ambientes totalmente degradados ou conservados. A segunda espécie com maior VI foi 

Commiphora leptophloeos, uma das arbóreas de grande porte, que apresentou alta 

dominância e frequência, porém considerável densidade. A terceira foi Jatropha 

mollissima, que apresentou alta densidade e frequência, mas com baixa dominância. 

Aspidosperma pyrifolium e Bauhinia cheilantha apresentaram valores medianos de VI e 

ocuparam a terceira colocação respectivamente em frequência relativa e valor de cobertura, 

e densidade relativa. Já os baixos valores de VI constatados para a maioria das espécies 

refletem a presença de poucos indivíduos na área de estudo (Tab. 2). 

Apesar de possuir alto número de espécies (31), o índice de diversidade de Shannon 

foi de apenas 1,72. Esse valor está abaixo da faixa de variação para esse tipo de formação 

vegetal com semelhantes níveis de altitude e precipitação que é de 1,94 a 3,07 (FONSECA, 

1991; AMORIM et al., 2005; BARBOSA et al., 2007; FABRICANTE e ANDRADE, 

2007). Esse índice de diversidade está próximo a valores encontrados em áreas degradadas 

e em recuperação, que variaram de 0,56 a 1,85 (ANDRADE et al., 2005; CAVALCANTI 
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et al., 2009; SANTOS et al., 2009), sugerindo que a área não conseguiu recuperar sua 

estrutura. 

 

Tabela 2. Parâmetros estruturais horizontais das espécies amostradas no MONA Grota do 

Angico, Sergipe, ordenados decrescentemente pelo VI. N - Número de indivíduos 

amostrados; U – Quantidade de parcelas que a espécie foi encontrada; AB - Área basal 

absoluta; DR – Densidade relativa (%); FR – Frequência relativa (%); DoR – Dominância 

relativa (%); VI – Índice de Valor de Importância (%); GE – Grupos ecológicos (Pio = 

Espécies pioneiras; Sin = Espécies secundárias iniciais; Sta = Espécies secundárias 

tardias). 

Nome Científico N U AB DR FR DoR VI GE 

Poincianella pyramidalis 1018 27 5,9935 54,91 16,36 61,69 44,32 Pio 

Commiphora leptophloeos 112 18 1,1257 6,04 10,91 11,59 9,51 Sin 

Jatropha mollissima 171 22 0,2192 9,22 13,33 2,26 8,27 Pio 

Aspidosperma pyrifolium 151 18 0,3981 8,14 10,91 4,1 7,72 Pio 

Bauhinia cheilantha 154 10 0,1735 8,31 6,06 1,79 5,38 Sin 

Machaonia brasiliensis 68 4 0,5645 3,67 2,42 5,81 3,97 Sin 

Anadenanthera colubrina 26 9 0,2335 1,4 5,45 2,4 3,09 Sin 

Piptadenia stipulacea 44 8 0,1124 2,37 4,85 1,16 2,79 Sin 

Sideroxylon obtusifolium 24 8 0,1876 1,29 4,85 1,93 2,69 Sin 

Ziziphus joazeiro 5 4 0,1816 0,27 2,42 1,87 1,52 Sta 

Maytenus rigida 6 5 0,026 0,32 3,03 0,27 1,21 Sta 

Myracrodruon urundeuva  10 3 0,07 0,54 1,82 0,72 1,03 Sta 

Spondias tuberosa 2 2 0,1412 0,11 1,21 1,45 0,92 Sta 

Eugenia sp. 21 1 0,0613 1,13 0,61 0,63 0,79 Sta 

Schinopsis brasiliensis 3 3 0,0325 0,16 1,82 0,33 0,77 Sta 

Pseudobombax marginatum 3 3 0,007 0,16 1,82 0,07 0,68 Sin 

Manihot dichotoma 3 3 0,0048 0,16 1,82 0,05 0,68 Sin 

Sapium cf. lanceolatum 7 2 0,0163 0,38 1,21 0,17 0,59 Sin 

Guapira noxia 4 2 0,0302 0,22 1,21 0,31 0,58 Sin 

Libidibia ferrea 1 1 0,0724 0,05 0,61 0,75 0,47 Sin 

Cordia globosa 2 2 0,0015 0,11 1,21 0,02 0,45 Pio 

Mimosa pigra var. pigra 6 1 0,0124 0,32 0,61 0,13 0,35 Pio 

Tocoyena formosa 4 1 0,0207 0,22 0,61 0,21 0,34 Sin 

Psidium guajava 1 1 0,0183 0,05 0,61 0,19 0,28 Pio 

Protium sp.  2 1 0,0013 0,11 0,61 0,01 0,24 Sin 

Sp. 1 1 0,0032 0,05 0,61 0,03 0,23 Sin 

Pithecellobium diversifolium 1 1 0,0018 0,05 0,61 0,02 0,23 Sin 

Parapiptadenia zehntneri  1 1 0,0019 0,05 0,61 0,02 0,23 Sta 

Capsicum sp. 1 1 0,0005 0,05 0,61 0,01 0,22 Pio 

Capparis flexuosa 1 1 0,0009 0,05 0,61 0,01 0,22 Sin 

Mimosa tenuiflora 1 1 0,0008 0,05 0,61 0,01 0,22 Pio 

Total 1854 30 9,7147 100 100 100 100   
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A densidade total de 1.545 ind/ha foi o valor mais baixo encontrado entre os 

estudos citados acima, inclusive no estado de Sergipe que variou de 1.937 a 3.597 ind/ha 

(SOUZA, 1983; FONSECA, 1991; DÓRIA NETO, 2009), sendo semelhante ao 

encontrado por Andrade et al. (2005) em uma área submetida a forte grau de antropismo. 

De fato, pode ser constatada uma forte degradação, com supressão da vegetação, 

principalmente nas parcelas 13, 16, 21, 28 e 30, que contêm apenas 6 a 26 indivíduos 

arbustivo-arbóreos.  

Os maiores índices de densidade relativa pertencem às espécies Poincianella 

pyramidalis, Jatropha mollissima, Bauhinia cheilantha, Aspidosperma pyrifolium e 

Commiphora leptophloeos (Tab. 2). Essas espécies somaram 86,62% dos indivíduos 

encontrados, indicando forte dominância ecológica na comunidade arbóreo-arbustiva, o 

que é confirmado pelo valor relativamente baixo do índice de equabilidade de Pielou (0,5). 

Além dessas espécies, Machaonia brasiliensis, Piptadenia stipulacea, Anadenanthera 

colubrina, Sideroxylon obtusifolium e Eugenia sp. apresentaram densidades menores,  

destacando a presença dos 21 indivíduos de Eugenia sp. encontrados agrupados em apenas 

uma parcela. Já as demais espécies apresentam densidades extremamente baixas, muitas 

inclusive com um só indivíduo (25,8% da comunidade), ocorrendo esporadicamente na 

vegetação analisada. 

A baixa densidade de espécies que são amplamente utilizadas pelas comunidades 

que vivem em áreas de Caatinga é preocupante. Segundo Giullietti et al. (2003), tais 

indivíduos podem não rebrotar, suas sementes podem estar ausentes e suas plântulas 

podem não se estabelecer, de forma que a espécie poderia ser totalmente eliminada do 

local. Como exemplo, o umbuzeiro, Spondias tuberosa, que foi encontrado apenas dois 

indivíduos em toda a área amostrada. Esta espécie é comumente preservada por 

proporcionar abrigo e alimento tanto ao homem como ao gado (FONSECA, 1991) e seu 

fruto, conhecido como umbu, é um dos produtos extrativistas mais importantes nas áreas 

típicas da Caatinga (GIULLIETTI et al., 2003). Já a aroeira, Myracrodruon urundeuva, 

ameaçada de extinção, apresentou somente três indivíduos nas 30 parcelas e o angico, 

Anadenanthera colubrina, espécie que deu nome a área de estudo por ser comum no 

passado, foi representado por nove indivíduos. 

O valor da área basal obtido, 9,71m
2
/ha, é semelhante aos valores encontrados na 

maioria dos levantamentos realizados em áreas de Caatinga, citados anteriormente. As 

espécies com maior dominância foram Poincianella pyramidalis, Commiphora 
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leptophloeos, Machaonia brasiliensis e Aspidosperma pyrifolium, que representaram 

83,2% da área basal do local. Dessa forma, pôde-se constatar que a comunidade está em 

regeneração, pois espécies pioneiras e secundárias iniciais dominam a área. Segundo 

Nunes et al. (2003), áreas maduras abrigam árvores dominantes com troncos de grande 

diâmetro e com espécies de grupos sucessionais tardios, enquanto que as áreas em sucessão 

possuem poucas árvores de grande porte e alta densidade de indivíduos de pequeno porte 

com espécies de grupos sucessionais iniciais. 

A estrutura do remanescente de Caatinga estudado distribuída por classe de 

diâmetro apresenta predominância de indivíduos finos, com menos de 9 cm de  diâmetro 

(Fig. 2). Nas três classes de diâmetro inferiores concentraram-se o maior número de 

indivíduos com 94,8% da população total, demonstrando que a comunidade possui uma 

elevada taxa de regeneração. Do mesmo modo, Pereira et al. (2002) concluiram que há 

uma tendência natural das espécies encontradas nas diversas áreas de Caatinga possuirem  

uma maior concentração de indivíduos nas menores classes de tamanho.  

 

 

Figura 2. Distribuição das classes diamétricas dos indivíduos amostrados no MONA Grota do Angico, 

Sergipe. 

 

Nas quatro classes de maior diâmetro foram observados 21 indivíduos, o que 

representa menos de 2% da população. Somente Commiphora leptophloeos e Spondias 

tuberosa conseguiram atingir diâmetro acima de 36 cm.  

Na análise da distribuição dos indivíduos por classes de altura, percebe-se que no 

estrato médio, com altura entre 3,27 m e 5,95 m, ocorreu uma maior concentração de 

indivíduos (Fig. 3), correspondendo a 68,9% da comunidade, demonstrando que o dossel 

desse remanescente florestal em sua maior parte encontra nesse intervalo de altura. 
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Segundo o levantamento realizado por Pereira et al. (2002) em 11 áreas de vegetação 

caducifólia espinhosa, apenas as áreas de maior disponibilidade hídrica, tiveram maior 

densidade nesta classe. No MONA Grota do Angico, esse estrato apresentou-se composto 

principalmente por Poincianella pyramidalis, Bauhinia cheilantha e Aspidosperma 

pyrifolium (76,9%).  

 

 

Figura 3. Distribuição das classes de altura, inferior (H < 3,27), média (3,27 <= H < 5,95) e superior (H >= 

5,95) dos indivíduos amostrados no MONA Grota do Angico, Sergipe. 

 

Já o estrato inferior, com altura de até 3,27 m, correspondeu a 20,44% e é composto 

principalmente por Poincianella pyramidalis e Jatropha mollissima, totalizando 71,2% dos 

indivíduos. No estrato superior predominou novamente Poincianella pyramidalis com 

53,8%, seguido de Piptadenia stipulacea, Commiphora leptophloeos, Anadenanthera 

colubrina, Machaonia brasiliensis, Aspidosperma pyrifolium e Bauhinia cheilantha com 

35,2%. É interessante mencionar que a maior altura (11,4 m), pertence à Anadenanthera 

colubrina, e assim como essa espécie, apenas Myracrodruon urundeuva, Poincianella 

pyramidalis, Schinopsis brasiliensis e Ziziphus joazeiro atingiram mais de 10 m de altura. 

Além de que, apesar de ter sido amostrado 26 indivíduos de Anadenanthera colubrina, 

nenhum indivíduo esteve incluso na classe de altura inferior, sugerindo que esta espécie 

não está recrutando novos indivíduos. 

O percentual de plantas mortas ainda em pé na área de estudo foi de 1,8% e 

incluíram as espécies Poincianella pyramidalias (74%), Jatropha mollissima e Machaonia 

brasiliensis (9% cada), Bauhinia cheilantha, Piptadenia stipulacea e Ziziphus joazeiro (3% 

cada). Esse percentual foi semelhante ao encontrado por Alcoforado-Filho et al. (2003), 

considerado como um dos mais baixos entre as diversas tipologias de Caatinga. Segundo 
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esse mesmo autor, esse dado pode ser um indicativo de pequena taxa de mortalidade ou de 

queda relativamente acelerada de árvores e arbustos mortos. Entretanto, foram encontrados 

246 indivíduos (13,3%) com algum fuste morto e das 30 parcelas, em apenas duas não 

apresentaram indivíduos com nenhum fuste morto.  

Quanto à classificação das espécies em categorias sucessionais, ocorreram oito 

espécies pioneiras, 16 secundárias iniciais e sete secundárias tardias (Tab. 2). Assim, 

evidencia-se que houve uma maior porcentagem de espécies secundárias iniciais, que 

representaram 52% da comunidade, e uma distribuição semelhante entre as pioneiras 

(26%) e secundárias tardias (23%) (Fig. 4). É importante ressaltar que mesmo pequena, a 

presença de espécies na fase sucessional avançada é fundamental.  

Já com relação ao número de indivíduos em cada grupo ecológico, percebeu-se que 

as pioneiras dominam a área (73%), com destaque para Poincianella pyramidalis (54,9%), 

Jatropha molíssima (9,3%) e Aspidosperma pyrifolium (8,1%). Já as espécies secundárias 

iniciais (25%) e as secundárias tardias (3%) apresentaram baixos percentuais (Fig. 4). 

Apenas a caracterização do estádio de sucessão baseada em uma listagem florística 

pode não ser tão eficaz, para melhor compreensão faz-se necessário à avaliação de 

parâmetros fitossociológicos (PAULA et al., 2004). Dessa forma, analisando o índice de 

valor de importância, as espécies pioneiras representam melhor a comunidade (61,8%), 

enquanto que as secundárias iniciais (31,7%) e as tardias (6,5%) mostraram pouca 

representatividade (Fig. 4).  

 

  

Figura 4. Distribuição do percentual de espécies, de indivíduos e de espécies com maiores valores de 

importância (VI) nos grupos ecológicos, pioneiras, secundárias iniciais e secundárias tardias, no MONA 

Grota do Angico, Sergipe. 
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Segundo Carvalho (2010), a formação de grupos ecológicos em uma área de 

Caatinga mostrou-se mais eficiente pela classificação proposta por Gandolfi et al. (1995) 

do que pela técnicas multivariadas, entretanto, a formação de cinco grupos encontrados 

nesse último método, demonstrou que para Caatinga pode ocorrer a formação de mais 

grupos do que os de Pioneiras, Secundárias Iniciais e Secundárias Tardias. 

Dessa forma, acredita-se que os resultados obtidos nesse trabalho são relevantes 

diante dos poucos trabalhos sobre os estágios sucessionais na comunidade na Caatinga. 

Ainda assim, são necessários estudos que analisem uma maior quantidade de variáveis a 

fim de elucidar a formação de grupos ecológicos nesse bioma. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O MONA Grota do Angico apresenta um grande número de espécies nos diversos 

estratos da comunidade em comparação a outras áreas de Caatinga. Há o predomínio de 

herbáceas, sendo em sua maioria presentes durante o curto período de chuvas. Além disso, 

é importante destacar o elevado número de lianas encontradas. Sugere-se estudos 

ecológicos para ampliar o conhecimento sobre o estrato herbáceo e para elucidar as 

possíveis implicações ecológicas da associação das lianas com o componente arbóreo.  

O número de espécies endêmicas, ameaçadas de extinção e rara encontrado foi 

satisfatório no que se refere às áreas de Caatinga. Inclusive, pode ser maior do que os 

encontrados se forem realizadas coletas em toda a Unidade de Conservação. Entretanto, a 

presença dessas espécies no local não implica que sua conservação esteja garantida. Ainda, 

são recomendáveis pesquisas que certifiquem o tamanho real dessas populações e se a 

reprodução e a dispersão de novos indivíduos estão sendo efetivados. Também merecem 

atenção as espécies exóticas invasoras, que apenas estudos específicos poderão avaliar se 

de fato há interferência destas sobre as espécies nativas da flora e da fauna. Portanto, um 

programa de monitoramento destas populações é fundamental para avaliar possíveis 

alterações na estrutura da comunidade ao longo do tempo e orientar medidas de manejo e 

conservação. 

A estrutura da comunidade arbustiva-arbórea apresentou-se semelhante a outras 

fisionomias de Caatinga, inclusive em Sergipe. É caracterizada pelo alto número de 

espécies com poucos indivíduos, além de apresentar baixos valores de densidade total e de 

índice de diversidade, sendo os mesmos próximos aos encontrados em áreas degradadas, o 
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que sugere que a área de estudo está em regeneração. O valor da área basal foi semelhante 

aos encontrados na maioria dos levantamentos realizados em áreas de Caatinga, porém foi 

constituído principalmente de espécies pioneiras e secundárias iniciais. Com relação às 

classes de diâmetro, houve maior número de indivíduos nas classes inferiores, já nas 

classes de altura, houve maior concentração de indivíduos no estrato médio. Quanto à 

classificação das espécies em categorias sucessionais, observa-se um predomínio das 

espécies no estágio intermediário de sucessão, entretanto, houve uma concentração de 

indivíduos, além de espécies com maiores valores de importância, na fase inicial de 

sucessão. 

Dessa forma, evidencia-se que a comunidade arbórea e arbustiva do MONA Grota 

do Angico está em fase inicial de sucessão ecológica, e não na fase média, em que as 

espécies pioneiras são dominantes e as espécies secundárias iniciais estão começando a 

estabelecer-se, em função dos distúrbios antrópicos aos quais a área de estudo esteve 

submetida no passado. A provável razão para esta degradação seria a extração seletiva de 

madeira, queimadas e a herbivoria por caprinos, pois constituem fatores capazes de afetar a 

estrutura da comunidade da Caatinga, interferindo também na regeneração natural das 

espécies. 

Acredita-se que o tempo de preservação da área não foi suficiente para que as 

plantas tenham atingido seu porte adequado. Apesar de a mesma ter sofrido forte pressão 

antrópica, a tendência é que, se permanecer sem intervenções, o ambiente recupere a sua 

estrutura. Tais singularidades florísticas e estruturais encontradas reforçam a importância 

da área para a conservação da biodiversidade, mesmo quando a vegetação pertença às fases 

inicial ou média, pois são imprescindíveis para manutenção da fauna e flora local, servindo 

como áreas de conectividade, facilitação ao fluxo de dispersores e como bancos genéticos 

ex situ de espécies vegetais.  

Desse modo, acredita-se que os resultados obtidos neste trabalho são relevantes 

diante da ausência de estudos sobre os estágios sucessionais da comunidade na Caatinga. 

Ainda assim, são necessários estudos que analisem uma maior quantidade de variáveis a 

fim de elucidar a formação de grupos ecológicos nesse bioma. 
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RESUMO 

Em áreas de Caatinga é esperado que haja um predomínio de espécies autocóricas e 

anemocóricas e que as fenofases reprodutivas de espécies lenhosas se concentrem no 

período chuvoso. Para testar estas hipóteses, algumas características autoecológicas foram 

identificadas, tais como, síndromes de dispersão, tipos de frutos e padrões fenológicos 

reprodutivos, em uma Unidade de Conservação na Caatinga, o Monumento Natural Grota 

do Angico, nos municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, Sergipe, Brasil. 

A caracterização das síndromes de dispersão e dos tipos de frutos foi baseada nos frutos 

coletados e identificados das angiospermas, enquanto que as fenofases de floração e 

frutificação foram determinadas com base no material florido e frutificado coletado apenas 

de árvores e arbustos. Desse modo, foram encontradas 52 espécies em frutificação, sendo a 

zoocoria o tipo de dispersão predominante (40% das espécies). A frequência de síndromes 

de dispersão variou entre os diferentes estratos, já que no componente arbustivo-arbóreo 

predominaram as espécies zoocóricas (46,4%), enquanto que no herbáceo-subarbustivo a 

autocoria foi a mais frequente (47,1%). Foram encontrados 10 tipos de frutos, sendo os 

mais comuns cápsula, baga e legume. Foi verificado um pico de floração (47,3% das 

espécies) no período seco e um pico de frutificação (54,4% das espécies) no final do 

período seco e início do chuvoso, sugerindo que estas fenofases reprodutivas se 

concentram no período seco. 

Palavras-chave: diversidade, síndromes de dispersão, tipos de frutos, fenologia 

reprodutiva, Nordeste. 
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INTRODUÇÃO 

 

A principal diferença ecológica entre Florestas Tropicais Secas, como a Caatinga, e 

as Florestas Úmidas está relacionada com a diferença na quantidade e na sazonalidade de 

precipitação anual (VICENTE et al., 2003). Nas Florestas Secas pode ser esperada uma 

sincronia entre a maturação de frutos e as condições satisfatórias de dispersão, devido às 

diferenças das condições bióticas e abióticas entre as estações secas e chuvosas (GRIZ e 

MACHADO, 2001). Segundo estes mesmos autores, padrões temporais de disponibilidade 

de água são provavelmente os mais difundidos fatores que determinam a reprodução de 

planta em regiões tropicais, especialmente em florestas secas. 

Com relação às síndromes de dispersão, geralmente sementes dispersas pelo vento 

prevalecem em florestas secas e a dispersão por animais ganha mais importância em 

florestas úmidas (HOWE e SMALLWOORD, 1982). Entretanto, alguns estudos têm 

revelado diferentes tendências em áreas de Florestas Secas no nordeste brasileiro, já que 

mostraram predomínio de espécies lenhosas autocóricas (BARBOSA et al., 2003; SILVA 

e RODAL, 2009) e também zoocóricas (GRIZ e MACHADO, 2001; VICENTE et al., 

2003).   

Já o estudo fenológico possibilita conhecer o ciclo anual das espécies, o qual está 

relacionado principalmente com as condições climáticas e com o caráter adaptativo das 

mesmas em sua área de dispersão (ANDREIS et al., 2005). No caso das plantas lenhosas 

da Caatinga, as estratégias fenológicas vegetativas adotadas estão prioritariamente 

condicionadas ao clima, enquanto que as estratégias reprodutivas são dependentes da 

disponibilidade de água no solo durante a estação seca (BARBOSA et al., 2003). 

Nesse sentido é esperado que haja um predomínio de espécies autocóricas e 

anemocóricas e que as fenofases reprodutivas de espécies lenhosas se concentrem no 

período chuvoso. Para isso, objetiva-se com este estudo identificar algumas características 

autoecológicas, tais como, síndromes de dispersão, tipos de frutos e padrões fenológicos 

reprodutivos, em uma Unidade de Conservação na Caatinga de Sergipe. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 
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Esse estudo foi desenvolvido em um remanescente de Caatinga, localizada na 

Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural (MONA) Grota do Angico (Fig. 

1A). O Monumento possui uma área total de 2.183 ha e está situada no Alto Sertão 

Sergipano, nos municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo, com limite ao 

norte com o Rio São Francisco 

(http://www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/modules/tinyd0/index.php?id=). O clima do 

local é Megatérmico Semiárido, a precipitação pluviométrica varia de 500 a 700 mm, com 

umidade relativa em torno de 25% a 75% (SANTOS e ANDRADE, 1992) e a temperatura 

média anual é de 26
o
 a 28

o
C (DUARTE, 2002).  

A fitofisionomia da área apresenta dois tipos de formações: matas fechadas de 

floresta hipoxerófila caducifólia e vegetação aberta em estágio de regeneração, onde 

podem ser encontradas áreas de pastagens e áreas abandonadas com solos salinizados 

(RIBEIRO e MELLO, 2007). Para o levantamento de dados autoecológicos foi delimitada 

dentro dessa Unidade de Conservação uma área de 251 ha (Fig. 1B).   

 

 

Figura 1. A) Localização geográfica da área de estudo no MONA Grota do Angico, Canindé do São 

Francisco e Poço Redondo, Sergipe, Brasil. B) Polígono destacando a área de estudo nessa Unidade de 

Conservação. 
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Coleta e tratamento dos dados 

 

Síndromes de dispersão e tipos de frutos 

 

Foram coletados frutos de todas as angiospermas segundo as normas usuais 

sugeridas por Mori et al. (1989), mensalmente, de agosto de 2009 a julho de 2010, por 

meio de caminhadas por toda a área de estudo. A identificação dos exemplares foi 

realizada com o auxílio de chaves taxonômicas, consulta a especialistas e através da 

comparação das exsicatas do Herbário da Universidade Federal de Sergipe (ASE). O 

material coletado foi depositado no ASE. O sistema de classificação adotado foi o APG III 

(2009). A classificação dos indivíduos nos diferentes hábitos foi baseada em Font Quer 

(1975) e Souza e Lorenzi (2008). A lista florística apresentada nesse trabalho é composta 

por espécies identificadas a nível específico, encontradas com frutos durante o período 

observado, sendo que na área há um número muito maior de espécies (Silva et al., 2011, 

dados não publicados). 

Para a caracterização das síndromes de dispersão dos diásporos das espécies 

coletadas foram utilizados os critérios e categorias propostas por Pijl (1982), as quais 

foram reunidas em três grupos, autocóricas (incluindo barocóricas e dispersão explosiva), 

anemocóricas e zoocóricas.  Os frutos coletados foram descritos usando a classificação de 

Spjut (1994) e consultas a Souza e Lorenzi (2008). 

 

 

Padrões fenológicos reprodutivos 

 

As fenofases de floração e frutificação foram determinadas com base no material 

florido e frutificado coletado apenas de árvores e arbustos identificados. Quando esses não 

foram coletados, foram feitas anotações na caderneta de campo sobre a presença da 

fenofase na espécie (COSTA et al., 2004). Para essa finalidade, foi percorrida a trilha 

principal, a qual começa na Sede do Monumento, passa pelo ponto turístico “Grota do 

Angico”, desce em direção ao Rio São Francisco e percorre a margem do mesmo até 

chegar ao antigo alojamento. O período de estudo e a identificação dos exemplares seguiu 

o mesmo procedimento citado anteriormente para o estudo de síndromes de dispersão. 

O período de floração foi dividido em botão e antese, ou floração propriamente 

dita, e o período de frutificação em frutos imaturos e frutos maduros (MORELLATO et al., 
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1989). Estas fenofases foram correlacionadas com dados totais de pluviosidade. Esses 

dados foram obtidos da estação meteorológica localizada em Canindé do São Francisco, 

disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 

(http://www.semarh.se.gov.br/meteorologia/modules/tinyd0/index.php?id=50).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Síndromes de dispersão e tipos de frutos 

 

Foram registradas na área de estudo 23 famílias e 52 espécies em frutificação (Tab. 

1). A família Fabaceae se destacou como a mais representativa com 14 espécies 

(subfamílias Caesalpiniodeae com seis, Mimosoideae e Faboideae com quatro espécies 

cada). Outras famílias que merecem destaque são Bromeliaceae e Euphorbiaceae com seis 

espécies cada, Cactaceae com quatro e Apocynaceae com três espécies. É importante 

ressaltar que apesar da diversidade de famílias e de espécies, 74% das famílias 

apresentaram apenas uma espécie. 

 

Tabela 1. Relação das famílias e espécies com seus respectivos nomes populares, hábitos, 

tipos de fruto e síndromes de dispersão encontradas no MONA Grota do Angico, Canindé 

do São Francisco e Poço Redondo, Sergipe, Brasil. Hábito (Arb = arbusto, Arv = árvore, 

Epi = epífita; Erv = erva, Lia = liana, Sub = subarbusto); SD = Síndrome de dispersão 

(Ane = anemocorica, Aut = autocórica, Zoo = zoocorica). 

Família / Espécie Nome popular Hábito Tipo de 

fruto 

SD 

Anacardiaceae     

Spondias tuberosa Arruda  Umbuzeiro Arv Drupa Zoo 

Apocynaceae     

Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro Arv Folículo Ane 

Calotropis procera (Aiton) W.T. 

Aiton 

Algodão-de-seda Arb Folículo Ane 

Matelea nigra (Decne.) Morillo & 

Fontella  

Porquinho-do-mato Lia Folículo Ane 

Bignoniaceae     

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. 

& Hook. f. ex S. Moore 

Craibeira Arv Cápsula Ane 

Boraginaceae     

Cordia globosa (Jacq.) Kunth Pau-de-sapo, 

sapeiro 

Arb Drupa Zoo 

http://www.semarh.se.gov.br/meteorologia/modules/tinyd0/index.php?id=50
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Tabela 1. Continuação.     

Família / Espécie Nome popular Hábito Tipo de 

fruto 

SD 

Bromeliaceae     

Bromelia laciniosa Mart. Macambira-de-preá Erv Baga Zoo 

Hohenbergia catingae Ule var. 

catingae 

Gravatá Erv Baga Zoo 

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez Croá Erv Baga Zoo 

Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. f. - Epi Cápsula Ane 

Tillandsia recurvata (L.) L. - Epi Cápsula Ane 

Tillandsia streptrocarpa Baker - Epi Cápsula Ane 

Burseraceae      

Commiphora leptophloeos (Mart.) 

J.B. Gillett 

Imburana-de-

cambão 

Arv Baga Zoo 

Cactaceae     

Cereus jamacaru DC. Mandacaru Arb Baga Zoo 

Harrisia adscendens (Gürke) Britton 

& Rose 

Bugi Erv Baga Zoo 

Opuntia inamoena K. Schum. Palma-brava Erv Baga Zoo 

Pilosocereus pachycladus F. Ritter Facheiro Arb Baga Zoo 

Cannabaceae     

Celtis iguanaea (Jacq.) Spreng. Juá-mirim Arv Drupa Zoo 

Capparaceae     

Capparis flexuosa (L.) L. Feijão-bravo Arv Cápsula Zoo 

Celastraceae     

Maytenus rigida Mart. Bom-nome Arv Cápsula Zoo 

Combretaceae     

Combretum lanceolatum Pohl ex 

Eichler  

Mofumbo Lia Sâmara Ane 

Euphorbiaceae     

Acalypha multicaulis Müll. Arg. Assa-peixe Erv Cápsula Aut 

Cnidoscolus urens (L.) Arthur Cansanção-de-mocó Arb Cápsula Aut 

Croton heliotropiifolius Kunth Velame Arb Cápsula Aut 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Pinhão-bravo Arv Cápsula Aut 

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. Pinhão-manso Arb Cápsula Aut 

Manihot dichotoma Ule Mandioca-brava, 

maniçoba 

Arb Cápsula Aut 

Fabaceae     

Caesapinioideae     

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Pata-de-vaca, 

mororó 

Arv Legume Aut 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz 

Pau-ferro Arv Legume Aut 



 

62 

 

Tabela 1. Continuação.     

Família / Espécie Nome popular Hábito Tipo de 

fruto 

SD 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P. 

Queiroz 

Catingueira Arv Legume Aut 

Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & 

Barneby  

Mata-pasto-liso Erv Legume Aut 

Senna occidentalis (L.) Link Fedegoso Erv Legume Aut 

Senna uniflora (Mill.) H.S. Irwin & 

Barneby 

Mata-pasto-

cabeludo 

Erv Legume Aut 

Mimosoideae     

Anadenanthera columbrina (Vell.) 

Brenan 

Angico-de-caroço Arv Folículo Aut 

Mimosa pigra L. var. pigra Calumbi Arb Craspédio Aut 

Pithecellobium diversifolium Benth. Carcará Arv Legume Aut 

Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler 

& Ebinger 

Arranhento-

vermelho 

Arv Legume Aut 

Faboideae     

Crotalaria retusa L. Gergelim-bravo Erv Legume Aut 

Indigofera lespedezioides Kunth Anil Erv Folículo Aut 

Tephrosia purpurea (L.) Pers. Feijão-de-gado Erv Legume Aut 

Zornia thymifolia Kunth Amendoim-bravo Erv Lomento Aut 

Malvaceae     

Herissantia crispa (L.) Brizicky  Mela-bode Erv Esquizocarpo Ane 

Pseudobombax marginatum (A. St.-

Hil., Juss. & Cambess.) A. Robyns 

Embira Arv Cápsula Zoo 

Nyctaginaceae     

Guapira noxia (Netto) Lundell  João-mole Arv Noz Zoo 

Papaveraceae     

Argemone mexicana L. Cansanção-

espinhento 

Erv Cápsula Ane 

Rhamnaceae    

 

 

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro Arv Drupa Zoo 

Rubiaceae      

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) 

K. Schum. 

Genipapo-bravo Arv Baga Zoo 

Sapindaceae     

Serjania glabrata Kunth Amarra-cachorro Lia Sâmara Ane 

Sapotaceae     

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex 

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

Quixabeira Arv Baga Zoo 

Solanaceae     

Solanum americanum Mill. Malícia-de-espinho Sub Baga Zoo 
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Tabela 1. Continuação.     

Família / Espécie Nome popular Hábito Tipo de 

fruto 

SD 

Verbenaceae     

Lantana camara L.  Chumbinho Erv Drupa Zoo 

Vitaceae     

Cissus simsiana Schult. & Schult. f. Parreira Lia Baga Zoo 

 

A zoocoria foi o tipo de dispersão predominante na área de estudo, ocorrendo em 

40% das espécies, seguidas de autocoria (38%) e anemocoria (21%). Espécies zoocóricas 

também prevaleceram em outros trabalhos realizados na Caatinga tanto no estrato arbóreo 

(GRIZ e MACHADO, 2001) como nos outros estratos (VICENTE et al., 2003). 

Entretanto, a diferença percentual encontrada entre as espécies zoocóricas e anemocóricas 

não foi visualmente significativa. Com relação à autocoria, apesar da mesma ter sido a 

síndrome característica da família Euphorbiaceae, as espécies Cnidoscolus urens, Jatropha 

mollissima e Jatropha ribifolia, segundo Leal (2003), dependem exclusivamente das 

formigas para dispersar seus diásporos, pois possuem sementes com elaiossomos que são 

atrativos para as mesmas. Em outras espécies, como Spondias tuberosa, Cereus jamacaru 

e Ziziphus joazeiro, as formigas podem atuar como dispersoras secundárias. 

A frequência de síndromes de dispersão variou entre os diferentes estratos 

considerados (Fig. 2). No estrato arbustivo-arbóreo, predominaram as espécies zoocóricas 

com 13 espécies (46,4%), seguida de espécies autocóricas (42,9%). Enquanto que no 

componente herbáceo-subarbustivo a autocoria (47,1%) e a zoocoria (41,2%) foram as 

mais frequentes. Todas as epífitas e a maioria das lianas apresentaram dispersão 

anemocórica. Do mesmo modo que a diferença percentual entre zoocoria e autocoria na 

caracterização da comunidade revelou-se pequena, o mesmo ocorreu nos principais 

hábitos. 

Dentre as famílias encontradas, 14 apresentaram dispersão exclusivamente 

zoocórica. Geralmente os frutos zoocóricos propiciam recompensa energética aos seus 

dispersores (HOWE e SMALLWOOD, 1982), acompanhada geralmente de atrativos 

visuais, olfativos ou químicos (NOUGUCHI et al., 2009). Cinco famílias apresentaram 

apenas dispersão anemocórica e a autocoria ocorreu exclusivamente em apenas duas 

famílias, Fabaceae e Euphorbiaceae. 
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Figura 2. Distribuição das síndromes de dispersão relacionadas com o hábito encontrados no MONA Grota 

do Angico, Canindé do São Francisco e Poço Redondo, Sergipe, Brasil. 

 

Dos 10 tipos de frutos encontrados, os mais comuns foram cápsula, baga e legume 

(Fig. 3). Esse resultado coincide com os outros trabalhos realizados na Caatinga, que 

apresentaram maior frequência nos frutos do tipo baga (VICENTE et al., 2003) e legume 

(GRIZ e MACHADO, 2001). É importante mencionar que todas as síndromes 

contemplaram uma variedade de tipos de frutos, além de que cápsula foi o único tipo de 

fruto que se mostrou presente nas três síndromes de dispersão. 

 

 

Figura 3. Tipos de frutos por número de espécies encontradas no MONA Grota do Angico, Canindé do São 

Francisco e Poço Redondo, Sergipe, Brasil 

 

Padrões fenológicos reprodutivos 

 

Foram amostradas no MONA Grota do Angico 24 espécies arbustivas e arbóreas 

pertencentes a 13 famílias (Tab. 2). A comunidade lenhosa floresceu e frutificou 

praticamente durante todo o período de estudo. Houve um pico de floração (47,3% das 
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espécies) entre os meses de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010, no período seco, com 

ausência ou baixíssima precipitação. Já o pico de frutificação (54,4% das espécies) ocorreu 

após o pico de floração, nos meses de fevereiro a maio de 2010, no final do período seco e 

início do chuvoso (Fig. 4). Esses resultados divergem do encontrado por outros autores que 

observaram maior percentual de floração de espécies lenhosas na Caatinga (BARBOSA et 

al., 2003) e de frutificação (GRIZ e MACHADO, 2001), ou de ambas (AMORIM et al., 

2009), no período chuvoso.  

 

Tabela 2. Período de floração e frutificação das espécies arbustivas e arbóreas encontradas 

de agosto de 2009 a julho de 2010, no MONA Grota do Angico, Canindé do São Francisco 

e Poço Redondo, Sergipe, Brasil. 

Espécies Período Fenológico 

Floração Frutificação 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Jan e Fev Mar a Mai 

Aspidosperma pyrifolium Mart. Jan Mar a Jul 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Mai e Jun Mai e Jun 

Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton Out, Mar a Jul Ago a Abr 

Capparis flexuosa (L.) L. Dez Nov a Abr 

Celtis iguanaea (Jacq.) Spreng. Dez Jan a Jul 

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett Dez e Jan Jan a Jul 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Nov a Mai Ago a Nov, Jan a Jul 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz Jan a Mai Jan a Jul 

Maytenus rigida Mart. Out, Jun e Jul Nov a Abr 

Mimosa pellita Humb. & Bonpl. ex Willd. Out, Jan e Fev Dez a Mar, Maio 

Myracrodruon urundeuva Allemão Nov - 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke  Jun - 

Pithecellobium diversifolium Benth. - Out a Mar 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P. Queiroz Jan a Abr Jan a Jul 

Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. 

& Cambess.) A. Robyns  

Nov e Dez Nov 

Sapium lanceolatum (Müll. Arg.) Huber - - 

Schinopsis brasiliensis Engl. - - 

Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler & Ebinger Fev, Jun Mai 

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & 

Schult.) T.D. Penn. 

Jul Jan 

Spondias tuberosa Arruda  Nov a Fev Mar a Mai 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. 

f. ex S. Moore 

Out Nov 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K. 

Schum. 

Fev Abr a Jul 

Ziziphus joazeiro Mart. Jan Fev a Jul 
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Figura 4. Relação da precipitação total mensal com as fenofases de floração e frutificação de espécies 

arbustivas e arbóreas, de agosto de 2009 a julho de 2010, encontradas no MONA Grota do Angico, Canindé 

do São Francisco e Poço Redondo, Sergipe, Brasil (Fonte precipitação: Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - SEMARH). 

 

É importante destacar, que mesmo na época da seca, nos meses com baixíssima 

precipitação e até com ausência de chuvas (set. 2009 a jan. 2010) (Fig. 4), algumas 

espécies apresentaram botões florais ou flores, por exemplo, Bauhinia cheilantha, 

Commiphora leptophloeos, Libidibia ferrea, Maytenus rigida, Protium sp., Pseudobombax 

marginatum, Spondias tuberosa e Tabebuia aurea. Segundo Barbosa et al.(2003), as 

espécies que florescem na estação seca indicam menor dependência da água em relação as 

que florescem na estação chuvosa, sugerindo rítmos endógenos provenientes das 

adaptações morfoanatômicas e fisiológicas.  

Apenas as espécies Sapium lanceolatum e Schinopsis brasiliensis não produziram 

flores e nem frutos, ou pelo menos não foram encontrados férteis durante o período de 

estudo (Tab. 2). Possivelmente por não possuir um padrão anual ou pelo baixo número de 

indivíduos amostrados. Enquanto que Jatropha mollissima e Calotropis procera foram às 

únicas espécies que floresceram e frutificaram praticamente durante todo o período de 

estudo. Segundo Amorim et al. (2009), múltiplas florações de Jatropha mollissima podem 

iniciar-se tanto na época de chuvas quanto na época seca. A fenologia reprodutiva de 

Calotris procera é preocupante e merece atenção, pois a mesma, segundo o Instituto Hórus 

(2010), é uma espécie exótica invasora.  

A frutificação ocorreu em todos os indivíduos que floresceram durante o período de 

estudo, exceto Myracrodruon urundeuva e Piptadenia stipulacea. O motivo provavelmente 

deve-se ao baixo número de indivíduos amostrados, já que Machado et al. (1997) 
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encontraram indivíduos de Myracrodruon urundeuva frutificando duas vezes em um ano e 

quatro vezes no outro, em uma área de Caatinga. 

Algumas espécies apresentaram fenofases reprodutivas curtas, a exemplo de 

Tabebuia aurea, que floriu no mês de outubro de 2009 e frutificou no mês seguinte; 

Myracrodruon urundeuva, espécie endêmica da Caatinga (GIULIETTI, 2002), só foi 

observada uma floração mensal; Sideroxylon obtusifolium, que frutificou em janeiro e 

floriu em julho de 2010; e Aspidosperma pyrifolium, com flores em janeiro, não sendo 

vistas em fevereiro e no mês seguinte do mesmo ano foram visualizados os frutos. 

Segundo Amorim et al. (2009) na Caatinga de Seridó, a floração de Aspidosperma 

pyrifolium só foi observada uma única vez em 2001 e mesmo assim, só em alguns dos 

indivíduos acompanhados. Entretanto, Machado et al. (1997) observaram que essa mesma 

espécie floriu e frutificou durante o ano todo. É consenso entre os autores que tratam desse 

tema que os padrões de floração das espécies da Caatinga apresentam grande variabilidade 

(AMORIM et al., 2009).  

Em janeiro de 2010, houve uma maior precipitação do que o esperado na área de 

estudo (Fig. 5). Por isso, as espécies que floresceram nesse mês, como Anadenanthera 

colubrina, Aspidosperma pyrifolium, Parapiptadenia zehntneri, Poincianella pyramidalis e 

Ziziphus joazeiro, foram consideradas condicionadas com o início das chuvas. Segundo 

Barbosa et al. (2003), com o início da estação chuvosa, algumas espécies florescem e 

formam novas folhas, podendo sugerir que são mais dependentes da água. 

 

 

Figura 5. Variação na precipitação pluviométrica mensal entre os anos 2006 a 2010, em Canindé do São 

Francisco, Sergipe, Brasil (Fonte precipitação: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

SEMARH). 
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É interessante mencionar que foi constatado um maior número de indivíduos de 

Poincianella pyramidalis e Tabebuia aurea floridos em áreas mais úmidas, próximas à 

margem do Rio São Francisco, sendo provável a influência dos microambientes mais secos 

ou úmidos nos processos reprodutivos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Dentre as síndromes de dispersão encontradas no MONA Grota do Angico, a 

zoocoria foi o tipo de dispersão predominante. Entretanto, a diferença percentual 

encontrada entre as espécies zoocóricas e autocóricas não foi visualmente significativa. Do 

mesmo modo, a diferença entre zoocoria e autocoria nos diferentes estratos da comunidade 

revelou-se pequena.  

Apesar de terem sido analisados frutos de muitas espécies, só foram considerados 

nesse estudo os identificados a nível específico. Acredita-se que, com a inclusão destas 

espécies após a sua identificação possa esclarecer melhor o padrão de síndromes de 

dispersão encontrado para a área de estudo. 

Com relação aos aspectos fenológicos reprodutivos, foi verificado um pico de 

floração no período seco e um pico de frutificação no final do período seco e início do 

chuvoso em 2010, sugerindo que estas fenofases se concentram no período seco. A 

precipitação pluviométrica demonstrou um padrão sazonal entre os anos de 2006 e 2010, o 

que pode estar relacionado com as fenofases reprodutivas encontradas, principalmente a 

floração. Entretanto, outros fatores não analisados, como luminosidade e stress hídrico, 

podem interferir nesse padrão fenológico.  

A variação no período de floração das espécies e a oferta de frutos durante todo o 

ano, mesmo nos meses com ausência de chuvas, são muito importantes, pois constituem 

recursos para a fauna local. 

Estudos fenológicos envolvendo observações sistemáticas a longo prazo para um 

maior número de espécies e indivíduos são necessários para confirmar os padrões 

apresentados, possibilitando compreender a influência dos fatores bióticos e abióticos nos 

padrões fenológicos das espécies e a dinâmica e conservação do bioma Caatinga. 
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Capítulo 4 

Guia de Campo 
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Prefácio 

 

O guia é parte da minha dissertação, realizada no Núcleo de 

Pós-graduação em Ecologia e Conservação (NPEC) da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), onde desenvolvi análise florística, de 

estrutura de comunidade, estudos fenológicos, de síndromes de 

dispersão e de conservação em uma área de 251 ha na Unidade de 

Conservação Monumento Natural Grota do Angico, estado de Sergipe. 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de disponibilizar à 

comunidade científica e à população em geral informações a respeito da 

diversidade e da beleza da flora da Caatinga, facilitar o seu 

reconhecimento no campo e contribuir para a conservação da flora 

brasileira.  

O guia está dividido em duas partes: a primeira apresenta uma 

breve caracterização da Caatinga e do MONA Grota do Angico; a 

segunda, uma descrição das flores e dos frutos de 150 espécies 

encontradas na área de estudo, incluindo nome popular, hábito, porte, 

características morfológicas, ambiente em que ocorrem, informações 

ecológicas e ilustrações. Além disso, ainda é fornecido um índice de 

nomes científicos e populares e referências bibliográficas para auxiliar 

na consulta.  

Bom proveito! 
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Parte 1 

 

Breve caracterização da Caatinga 

 
A Caatinga representa cerca de 11% do território brasileiro 1 e 

abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e parte do Piauí, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minhas Gerais 2, 

sendo reconhecida como o único bioma localizado exclusivamente no 

Brasil  3. 

É caracterizada pelo clima semiárido e árido, com chuvas 

intermitentes torrenciais e com períodos de 6 a 9 meses de seca 4. A 

temperatura média anual é de 24 a 26ºC e a precipitação varia entre 

250 e 1000 mm/ano 5. Já os domínios geomorfológicos compreendem 

aos terrenos da porção cristalina e da bacia sedimentar 6.  

A Caatinga é considerada como um tipo de Floresta Tropical 

Seca 7, composta por árvores de porte baixo e arbustos que geralmente 

apresentam espinhos e microfilia, além de plantas suculentas e de um 

estrato herbáceo efêmero 8. 

Os últimos estudos nas suas diversas formações catalogaram 

932 espécies de plantas vasculares, 148 espécies de mamíferos, 348 

espécies de aves, 154 espécies de répteis e anfíbios e 185 espécies de 

peixes 8. Também foram identificadas 82 áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade da Caatinga, sendo 27 classificadas 

como áreas de extrema importância biológica, 12 muito alta e 18 alta, 

inclusive com 25 áreas insuficiente conhecidas, mas de provável 

importância biológica 8. O elevado número de áreas insuficientemente 

conhecidas ressalta a urgente necessidade de um programa de incentivo 

para o inventário biológico da Caatinga 8. 
 

Monumento Natural (MONA) Grota do Angico 
 

A Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural 

Grota do Angico foi criada através do Decreto 24.922 de 21 de 

dezembro de 2007, sendo considerada como uma Unidade de 

Conservação de Proteção Integral, em que é permitido apenas o uso 

indireto e tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza cênica 9. Possui uma área de 2.183 ha e 

está localizada no Alto Sertão Sergipano, nos municípios de Canindé 

de São Francisco e Poço Redondo, com limite ao norte pelo Rio São 

Francisco 10 (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Localização da UC MONA Grota do Angico, Canindé do São Francisco 

e Poço Redondo, Sergipe (Fonte: disponibilizado pelo INCRA). 
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A criação do MONA Grota do Angico foi importantíssima, 

uma vez que essa Unidade de Conservação abriga remanescentes 

florestais de Caatinga com alta diversidade florística e faunística, além 

de possuir beleza cênica e valor histórico e cultural para a população 

sergipana e nordestina, pois a região foi alvo da rota do Cangaço e 

cenário da morte do maior ícone desse movimento, Virgolino Ferreira 

(Lampião) e do seu bando 10.  

A vegetação da área é representada por duas fitofisionomias: 

matas fechadas de floresta hipoxerófila caducifólia e vegetação aberta 

em estágio de regeneração, onde podem ser encontradas áreas de 

pastagens e áreas abandonadas com solos salinizados 11 (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Fitofisionomia geral do MONA Grota do Angico. 

 

Em um diagnóstico da biota desse Monumento foram 

identificadas 63 espécies da flora, das quais 21 são endêmicas, 21 

espécies de mamíferos, com maior diversidade em quirópteros, 14 de 

anfíbios e nove de répteis, com potencial subestimado em 22 espécies de 

anuros e 45 de répteis, além de 10 espécies de abelhas, podendo atingir 

20 espécies 11. 

É interessante mencionar que o município de Canindé do São 

Francisco, que abrange a metade desse Monumento, foi considerado 

área de extrema importância biológica, com ação recomendada de 

Proteção Integral 12. 
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Parte 2 

 

Guia de campo das espécies vegetais do MONA Grota do Angico 
 

 Essa parte foi elaborada para facilitar a identificação de mais 

de 100 espécies - arbóreas, arbustivas, subarbustivas, herbáceas, lianas 

e epífitas - no campo. Como a maioria das plantas aqui apresentadas 

ocorre em outras áreas de Caatinga, incluindo em outros estados 

nordestinos, esse guia pode ter sua utilização ampliada. 

   Para facilitar o manuseio do guia, as espécies estão organizadas 

pela cor predominante das flores 13 juntamente com seus frutos, já que 

a cor é um dos atrativos apresentado aos polinizadores. Um tópico 

especial foi dedicado as espécies em que só foram coletados os frutos. 

Assim, as espécies foram divididas em oito grupos: 
 

- Flores brancas 

- Flores liláses, violetas ou azuis 

- Flores amarelas 

- Flores vermelhas 

- Flores rosas (claro ou choque)      

- Flores esverdeadas, beges ou cremes 

- Flores laranjas 

- Frutos 

 

Dentro destes grupos, as espécies foram ordenadas 

alfabeticamente pelo nome científico, pois apesar do nome popular ser 

muito importante, o mesmo possui variação em diferentes lugares. 

Além de que em alguns casos, espécies diferentes possuem o mesmo 

nome popular, já em outras, é desconhecido. 

Na descrição da planta o nome que aparece na primeira linha é 

o nome científico, que está sublinhado, seguido do nome da família 

botânica a qual pertence. Logo abaixo está o nome popular, em negrito. 

O sistema de classificação das espécies adotado foi o Angiosperm 

Phylogeny Group III 14 e o hábito foi baseado em Souza e Lourenzi 

(2008) 15 e Font Quer 16. 
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Flores brancas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternanthera ficoidea - Amaranthaceae  

Erva-de-ovelha 

Herbácea com cerca ca. de 10 cm de altura. Folhas simples e opostas. 

Inflorescência com flores pequenas amarelas associadas com brácteas escabras 

brancas. No MONA Grota do Angico ocorrem em áreas abertas. 
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Aspidosperma pyrifolium – Apocynaceae 

Pereiro 

Árvore com até 7 m de altura, tronco de até 12 cm de diâmetro e com casca 

acinzentada. Folhas simples, alternas e elípticas. Flores com 5 pétalas brancas e 

perfumadas.  Fruto tipo folículo, de cor verde e com forma de gota. Síndrome de 

dispersão anemocórica. No MONA Grota do Angico pode ser facilmente 

encontrada em áreas perturbadas. Foi vista com flor apenas em janeiro e com fruto 

nos meses de março a julho de 2010. 

 

 

 

 

 

 

Bauhinia cheilantha – Fabaceae-Caesalpinioideae 

Mororó, pata-de-vaca 

Árvoreta de até 8 m de altura, tronco de até 7 cm de diâmetro, com casca 

castanho-clara acinzentada e um pouco rugosa. Folhas simples, alternas e fendidas 

no ápice, semelhante a uma pata de vaca. Flores brancas. Fruto tipo legume, 

achatado e de cor marrom. Síndrome autocórica. Ocorre no nordeste do Brasil e do 

Mato Grosso ao Paraguai. Na Caatinga, ocorre principalmente em formações mais 

abertas, vegetando bem sobre solos pobres e pedregosos, em altitudes de 350 a 560 

m, sendo reputada como boa forrageira para bovinos 17. É uma espécie bem 

frequente no MONA Grota do Angico. Botões florais e frutos foram vistos em 

maio e junho de 2010, não sendo possível ver a flor aberta. 
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Capparis flexuosa - Capparaceae 

Feijão-bravo 

Árvore de 5 m de altura, tronco de 4 cm de diâmetro e com casca acinzentada. 

Folhas simples, alternas e coriáceas. Flores brancas e com muitos estames longos, 

finos e brancos. Fruto tipo cápsula, externamente verde e internamente vermelho, 

com sementes brancas e pegajosas. Síndrome de dispersão zoocórica. Espécie 

encontrada em terrenos arenosos na margem do Rio São Francisco, em baixa 

frequência. Foi vista com flor em novembro e com fruto de novembro de 2009 a 

abril de 2010. 

 

 

 

 

 
 
Cereus jamacaru – Cactaceae 

Mandacaru 

Arbusto com ca. de 3 m de altura. Folhas modificadas em espinhos. Flores 

vistosas, brancas, perfumadas e com muitos estames. Fruto tipo baga, de cor 

laranja a vermelho. Síndrome zoocórica. Muito comum no MONA Grota do 

Angico. 
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Cnidoscolus urens – Euphorbiaceae 

Cansanção-de-mocó 

Arbusto podendo atingir 2 m de altura e formar moitas. Folhas simples, alternas, 

palmatipartidas, com látex e com pêlos urticantes. Flores com cinco pétalas 

brancas. Frutos tipo cápsula tricoca, de cor verde e com tricomas. Síndrome 

autocórica. Possui ampla distribuição, mas com baixa intensidade e encontrada em 

pastagens, margens de estradas e terrenos abandonados, preferindo solos férteis, 

profundos e com boa umidade 18. Ocorre no MONA Grota do Angico, 

principalmente em áreas perturbadas. 

 

 

 

Cordia globosa – Boraginaceae 

Sapeiro, pau-de-sapo 

Arbusto de 4 m de altura, tronco com cerca de 3 cm de diâmetro, ramo com pêlos e 

com domáceas. Folhas simples, alternas, com pêlos e com margem serreada. Flores 

tubulares, de cor branca. Frutos tipo drupa, de cor vermelha. Síndrome zoocórica. 

Coletada na trilha próxima a margem do Rio São Francisco. 
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Croton blanchetianus – Euphorbiaceae 

Marmeleiro 

Subarbusto com ca. de 1m de altura, podendo atingir 2 m em algumas áreas. 

Folhas simples, alternas, com estípulas e pêlos. Inflorescência com flores brancas e 

com muitos estames. No MONA Grota do Angico está distribuída em áreas 

abertas. 

 

 

 

 

 

 
 

Croton heliotropiifolius – Euphorbiaceae 

Velame 

Subarbusto com ca. de 1 m de altura. Folhas simples, alternas, pilosas e com látex. 

Inflorescência racemosa, com flores brancas. Frutos tipo cápsula. Síndrome 

autocórica. O contato com a planta libera um odor um pouco desagradável, além 

de possuirem pêlos que estimulam o espirro. Encontrada em áreas perturbadas do 

MONA Grota do Angico e com alta densidade populacional. 
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Euphorbia hyssopifolia – Euphorbiaceae 

Quebra-pedra 

Herbácea com ca. de 40 cm de altura. Folhas simples e opostas. Inflorescência em 

ciátio, com flores pequenas e com quatro pétalas brancas. Presente no MONA 

Grota do Angico em áreas abertas durante o período das chuvas. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Herissantia crispa – Malvaceae 

Mela-bode 

Herbácea com ca. de 30 cm de altura, podendo atingir 1 m com aumento das 

chuvas. Ramos com pêlos. Folhas alternas e pilosas. Flores com cinco pétalas 

brancas e muitos estames amarelos. Frutos tipo esquizocarpo, com sementes pretas. 

Síndrome anemocórica. Encontrada no MONA Grota do Angico em áreas abertas.  
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Hybanthus calceolaria – Violaceae 

 

Subarbusto com ca. de 50 cm de altura. Folhas simples, alternas, com estípulas e 

com muitos pêlos. Flores brancas. Só foi encontrado um indivíduo desta espécie em 

frente à sede do MONA Grota do Angico, com flores fechadas, provavelmente por 

causa do sol forte na hora da coleta. 

 

 

 

 

 

 
 

Machaonia brasiliensis - Rubiaceae 

Quixabeira-branca 

Árvore de até 8 m de altura, tronco com até 20 cm de diâmetro, ramos com 

estípulas. Folhas simples, opostas e com margem inteira. Flores brancas. No 

MONA Grota do Angico é encontrada apenas na trilha que margeia o Rio São 

Francisco e está quase sempre agrupada com indivíduos da espécie Sideroxylon 

obtusifolium (quixabeira). 
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Merremia aegyptia – Convolvulaceae 

Ritirana-cabeluda 

Liana com longos pêlos nos ramos e nas sépalas. Flores com pétalas unidas e de cor 

branca. No Brasil tem ampla ocorrência, especialmente no Nordeste 18. É 

facilmente encontrada no MONA Grota do Angico no período das chuvas. 

 

 

 

 
 

 

 
 
Mollugo verticillata – Molluginaceae 

Erva-rasteira 

Herbácea com ca. de 13 cm de altura. Folhas simples e verticiladas. Flores pouco 

vistosas e brancas. Foi coletada na beira do Rio São Francisco. 
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Myracrodruon urundeuva – Anacardiaceae 

Aroeira 

Árvore de 3 a 10 m de altura, tronco com até 15 cm de diâmetro e com casca 

castanho-escura. Folhas alternas, compostas, imparipenadas e com folíolos 

opostos. Flores pequenas, dispostas em panículas e de cor branca. Tem amplitude 

ecológica grande, ocorrendo tanto em formações abertas e muito secas, como a 

Caatinga e o Cerrado, até em formações muito úmidas e fechadas, como a Floresta 

Pluvial e no Pantanal 19. No MONA Grota do Angico ocorre com baixa 

frequência. Está na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de 

extinção, na categoria vulnerável, podendo passar à categoria “em perigo” em 

futuro próximo 20. Foi visualizada apenas a flor em novembro de 2009. 

 

 
 
Piptadenia stipulacea – Fabaceae-Mimosoideae 

Arranhento-branco 

Árvore com até 8,3 m de altura, tronco com até 10 cm de diâmetro, ramo e pecíolo 

com acúleos. Folhas compostas e bipinadas. Inflorescência em espiga e com flores 

de cor branca. Apresenta dispersão aleatória no MONA Grota do Angico. Foi 

vista com flor em junho de 2010. 
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Plumbago scandens – Plumbaginaceae 

Crista-de-galo 

Herbácea com ca. de 1 m de altura. Folhas simples e alternas. Flores com sépalas 

com tricomas glandulosos, cinco pétalas brancas e cinco estames de cor azul. 

Coletada no MONA Grota do Angico na trilha que margeia o Rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Pseudobombax marginatum – Malvaceae 

Embira 

Árvore reta, de 3 a 5 m de altura. Tronco com 3 a 7 cm de diâmetro, de fácil 

identificação devido a casca com listras verdes e brancas verticais. Folhas 

compostas, com 5 a 9 folíolos, sem pecíolo. Fores vistosas, com pétalas 

internamente de cor branca e com  muitos estames brancos, compridos e com 

extremidade amarela. Ocorre nos estados do Nordeste, na Caatinga e 

ocasionalmente sobre serras, na vegetação de transição entre a Caatinga e a 

Floresta Montana 19. No MONA Grota do Angico ocorre em pequeno número. Foi 

vista com flor em novembro e dezembro e com fruto em novembro de 2009.  
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Richardia grandiflora – Rubiaceae 

Erva-branca 

Herbácea com ca. de 20 cm de altura, folhas simples e opostas, inflorescência em 

glomérulo, flores com seis pétalas de cor branca unidas em um tubo. Pode ser 

encontrada no MNGA em áreas abertas, formando um “tapete” com o aumento 

das chuvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senegalia bahiensis – Fabaceae-Mimosoideae 

Arranhento-vermelho 

Árvore com ca. de 3 m de altura. Ramos com pequenos espinhos, estípulas e com 

nectários extraflorais. Folhas alternas, compostas e com folíolos opostos. 

Inflorescência em glomérulo com flores alvas, com muitos estames. Frutos tipo 

legume, plano, com textura macia. Síndrome autocórica. Ocorre em várias 

fisionomias de Caatinga, principalmente na porção oriental do bioma, do RN ao 

norte de MG, em altitudes de 120 a 750 m, em solo arenoso a areno-argiloso 17. Foi 

coletada no MONA Grota do Angico na trilha localizada na margem do Rio São 

Francisco. Foi vista com flor em fevereiro e junho e com fruto em maio de 2010. 
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Serjania glabrata – Sapindaceae 

Amarra-cachorro 

Liana com gavinhas originadas da modificação de parte da inflorescência. Folhas 

compostas e alternas. Flores brancas. Fruto sâmara, de cor verde. Coletada no 

MONA Grota do Angico na trilha que margeia o Rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sideroxylon obtusifolium - Sapotaceae 

Quixabeira 

Árvore de até 7 m de altura, com tronco de até 13 cm de diâmetro. Ramos com 

muitos espinhos finos e compridos. Folhas simples, opostas e coriáceas. Flores 

pequenas e de cor branca. Frutos tipo baga. Síndrome zoocórica. É facilmente 

encontrada no MONA Grota do Angico. Foi vista com fruto em janeiro e com flor 

em julho de 2010.  
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Solanum americanum – Solanaceae 

Malícia-de-espinho 

Subarbusto com ca. de 50 cm de altura. Ramos com espinhos. Folhas simples, 

alternas e com pêlos. Flores com cinco pétalas brancas, estames amarelos e com 

anteras poricidas. Frutos tipo baga. Síndrome de dispersão zoocórica. A planta é 

infestante em diversas culturas 21. 

 

 

 

 

 

 

 

Spondias tuberosa – Anacardiaceae 

Umbuzeiro 

Árvore de até 8 m de altura, tronco de até 32 cm, casca acinzentada, copa baixa e 

em forma de guarda-chuva, galhos longos e retorcidos. Folhas alternas, compostas, 

imparipinadas, com 3 a 7 folíolos. Inflorescência em panículas terminais, com 

flores brancas, frágeis e com estames amarelos. Frutos tipo drupa, arrendondos, de 

cor verde a amarelo-esverdeada, comestível e de sabor agridoce. Síndrome de 

dispersão zoocórica. É típica e endêmica da Caatinga e ocorre no Nordeste 

brasileiro e norte de Minas Gerais 22. No MONA Grota do Angico ocorre com 

baixa frequeência. Apresentou floração em novembro de 2009 a fevereiro de 2010 e 

frutificação de março a maio de 2010. 
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Tridax procumbens – Asteraceae 

Olho-de-ovelha 

Herbácea com ca. de 20 cm de altura. Folhas simples e alternas. Inflorescência do 

tipo capítulo, sustentandas por um longo pedúnculo. Flores do raio (externas) 

brancas e flores do disco (internas) amarelas. Infestante de pastagem 18 e ocorre no 

MONA Grota do Angico em áreas abertas. 

 

 

 

 

 

 

 

Turnera subulata – Turneraceae 

Chanana 

Herbácea com ca. de 40 cm de altura. Folhas simples, alternas, margem serreada e 

com um par de nectários extraflorais na base da lâmina. Flores com pétalas 

brancas com centro amarelo. É infestante de pastegem18 e pode ser encontrada no 

MNGA em áreas perturbadas. 
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Flores liláses, 

violetas ou azuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelonia biflora – Plantaginaceae 

Fumo-bravo 

Herbácea com ca. de 30 cm de altura. Folhas simples, opostas e lanceoladas. Flores 

vistosas e com pétalas roxas. No MONA Grota do Angico foi encontra na beira do 

Rio São Francisco. 
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Boerhavia diffusa - Nyctaginaceae 
Pega-pinto 

Herbácea com ca. de 20 cm de altura. Folhas simples e opostas. Flores pequenas e 

roxas. No Brasil ocorre na maior parte do território, com presença mais 

significativa na Região Nordeste 21. No MONA Grota do Angico foi encontrada 

na trilha que dá acesso à Grota. É infestante em hortas, jardins, praças e margens 

de estradas ou áreas abandonadas, e ocasionalmente infesta culturas anuais 21. 

 

 

 

 

 

 

Calotropis procera - Apocynaceae 

Algodão-de-seda 

Planta arbustiva com ca. de 2 m de altura, com látex branco. Folhas recobertas por 

cera de cor branca-acinzentada. Flores externamente de coloração verde-claro e 

internamente lilás. Frutos tipo folículo. Síndromes de dispersão anemocórica. É 

encontrada com muita freqüência na Região Nordeste 18. No MONA Grota do 

Angico pode ser facilmente visualizada nos terrenos arenosos na margem do Rio 

São Francisco. É apreciada como ornamental, pelo aspecto exótico e belo, 

entretanto é invasora de pastagens, margens de estradas, terrenos baldios e 

culturas 18. Além disso, é tóxica e pode formar populações consideráveis, sendo de 

difícil erradicação 18. Floresceu e frutificou praticamente todos os meses em 2009 e 

2010.  
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Centratherum punctatum – Asteraceae 

Vassoura-de-botão 

Herbácea com ca. de 40 cm de altura. Folhas simples, alternas e com margem 

serreada. Inflorescência do tipo capítulo, com flores vistosas de cor roxa. Presente 

na maior parte do território brasileiro, ocorrendo do Amapá ao Rio Grande do Sul, 

com maior expressão na Região Nordeste 18. É infestante em locais abandonados e 

também possui valor ornamental 18. Encontrada no MONA Grota do Angico em 

áreas abertas. 

 

 

 

 

 

Centrosema brasilianum – Fabaceae-Faboideae 

 

Liana, folhas compostas e trifolioladas, flor vistosa, de cor roxa. Encontrada no 

MONA Grota do Angico em áreas perturbadas. 
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Centrosema brasilianum var. angustifolia – Fabaceae- Faboideae 

Feijão-de-gado 

Herbácea. Folhas compostas e trifolioladas. Flores de cor roxa. É uma espécie 

invasora que cresce principalmente em locais antropizados 17. Foi coletada 

próxima as rochas perto do Rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

Commelina diffusa – Commelinaceae 

Olho-de-santa-luzia 

Herbácea com ca. de 30 cm de altura. Folhas simples e alternas. Flores com três 

sépalas brancas e três pétalas azuis. No MONA Grota do Angico ocorre em áreas 

abertas próximas a margem do Rio São Francisco. 
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Commelina erecta – Commelinaceae 

Barba-de-bode 

Herbácea com ca. de 30 cm de altura. Folhas simples e alternas. Flores com duas 

pétalas azuis e uma translúcida. No MONA Grota do Angico ocorre em áreas 

abertas. 

 

 

 

 

 

 

 

Conocliniopsis prasiifolia – Asteraceae 

Balaio-de-veio 

Herbácea com ca. de 40 cm de altura. Folhas simples e opostas. Inflorescência em 

capítulos, com flores de cor lilás. No MONA Grota do Angico foi encontrada na 

beira do Rio São Francisco. 
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Desmodium barbatum – Fabaceae-Faboideae 

Malícia 

Herbácea com ca. de 20 cm de altura. Ramos com pêlos. Folhas alternas, 

compostas, trifolioladas e com estípulas. Flores pequenas e de cor lilás. No MONA 

Grota do Angico ocorre na beira do Rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilia sonchifolia – Asteraceae 

 

Herbácea com ca. de 25 cm de altura. Folhas simples, alternas e sem estípulas. 

Inflorescência em capítulo sustentada por um longo pedúnculo, flores com pétalas 

delicadas e de coloração lilás. Ocorre em quase todas as regiões do Brasil, 

principalmente em lavouras, sendo infestante com moderada agressividade 18. 

Encontrada no MONA Grota do Angico na beira do Rio São Francisco.  
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Hydrolea spinosa - Hydroleaceae 

Carqueja-do-mato 

Herbácea com ca. de 30 cm de altura, com pêlos e espinhos esparsos. Folhas 

simples, alternas e com estípulas. Flores com cinco pétalas liláses e cinco anteras 

amarelas. Foi encontrada no MONA próximo ao riacho do Angico. 

 

 

 

Hyptis suaveolens – Lamiaceae 

Alfazema-brava 

Herbácea com ca. de 30 cm de altura, podendo atingir até 1 m com o aumento das 

chuvas. Folhas simples, opostas e pilosas. Flores com pétalas liláses pequenas e 

com sépalas tubulares, persistentes (inclusive no período seco).  
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Indigofera microcarpa – Fabaceae-Faboideae 

Anil 

Herbácea com ca. de 40 cm de altura, com estípulas. Folhas alternas, compostas, 

folíolos opostos e paripenados. Inflorescência com flores rosa-claro ou lilás. Pouco 

frequente no MONA Grota do Angico. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ipomoea brasiliana – Convolvulaceae 

Batata-de-caititu 

Liana muito ramificada. Folhas simples e alternas. Flores vistosas, roxas. Apenas 

um indivíduo foi visto nos terrenos arenosos próximos a margem do Rio São 

Francisco. 
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Ipomoea pes-caprae – Convolvulaceae 

Salsa 

Herbácea rastejante. Folhas simples e alternas. Flores com pétalas tubulosas 

roxas. Coletada na margem do Rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacquemontia mucronifera – Convolvulaceae 

 

Liana. Torna-se muito ramificada no período chuvoso, formando moitas. Folhas 

simples, alternas e cordiforme. Flores com cinco pétalas unidas, de cor azul. 

Encontrada próximo a margem do Rio São Francisco e em áreas abertas do 

MONA Grota do Angico. 
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Lippia alba - Verbenaceae 

Erva-cidreira 

Herbácea com ca. de 30 cm de altura. Folhas simples opostas e com margem 

denteada. Inflorescência em glomérulo, flores tubulosas, internamente com cor 

amarela e na extremidade lilás. Coletada na trilha que margeia o Rio São 

Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

Lippia pedunculosa - Verbenaceae 

Pai-pedro 

Subarbusto com ca. de 1 m de altura. Folhas simples e verticiladas. Inflorescência 

em espiga e longas, com flores tubulosas, internamente de cor amarela e na 

extremidade lilás. Coletada na margem do Rio São Francisco. É uma espécie rara 

do Brasil 23,  sendo a primeira exsicata depositada no Herbário da Universidade 

Federal de Sergipe (ASE). 
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Marsypianthes chamaedrys – Lamiaceae 

 

Herbácea com ca. 30 cm de altura. Folhas simples, opostas e com margem 

denteada. Inflorescência com flores roxas. Coletada na margem do Rio São 

Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polygala violacea - Polygalaceae 

Peixe-boi 

Herbácea com ca. de 40 cm de altura e com raiz aromática. Folhas simples e 

alternas. Inflorescência em espiga, com flores com pétalas liláses. Ocorre com pouca 

frequência no MONA. 
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Rhaphiodon echinus – Lamiaceae 

Carrapicho, testa-de-touro-branco 

Herbácea com ca. de 25 cm de altura. Folhas simples e opostas. Flores tubulares e 

roxas. Ocorre no MONA Grota do Angico na beira do Rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruellia bahiensis – Acanthaceae 

 

Herbácea com ca. de 40 cm de altura. Folhas simples, opostas e pubescentes. Flores 

em tubulosas, lilás e com botões florais de cor amarela. No MONA Grota do 

Angico foi encontrada próximo ao riacho do Angico. 
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Stemodia maritima – Plantaginaceae 

 

Herbácea com ca. de 25 cm de altura. Folhas simples e opostas. Flores pequenas e 

com cinco pétalas liláses. No MONA Grota do Angico foi encontrada próximo ao 

riacho do Angico. 

 

 

 

 

 

 

Flores amarelas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

 

 

 

Argemone mexicana - Papaveraceae 

Cansanção-espinhento 

Herbácea com ca.  de 80 cm de altura. Folhas simples, alternas e espinhosas. Flores 

vistosas com cinco pétalas amarelas. Frutos tipo cápsula. Síndrome de dispersão 

anemocórica. Ocorre de forma espontânea na Região Nordeste do Brasil e é 

infestante em culturas e pastagens, mas não é agressiva e o aspecto negativo se 

deve aos ingredientes tóxicos encontrados nas folhas e principalmente nas sementes 
21. No MONA Grota do Angico ocorre com baixa densidade em terrenos arenosos.  

 

 

 

 
 

Crotalaria retusa – Fabaceae- Faboideae 

Gergelim-bravo 

Herbácea com ca. de 40 cm de altura. Folhas simples, alternas e lanceoladas. 

Flores com pétalas amarelas. Frutos tipo legume. Síndrome de dispersão 

autocórica. No Brasil tem ampla distribuição, mas raramente forma densos 

populações 18. No MONA Grota do Angico foi encontrada na beira do Rio São 

Francisco. 
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Encholirium spectabile – Bromeliaceae 

Macambira-de-flexa 

Herbácea com cerca de 1 m de altura. Folhas espiraladas e espinhosas. 

inflorescência vistosa, eixo da inflorescência longo, flores com pétalas amarelas ou 

esverdeadas e estames amarelos. No MONA Grota do Angico ocorre em áreas de 

lajedo próxima ao riacho do Angico. 

 

 

 

 

 

 

 

Galphimia brasiliensis – Malpighiaceae 

Pimentinha-brava 

Subarbusto com ca. de 50 cm de altura. Folhas simples e opostas. Inflorescência 

com flores delicadas, com pétalas amarelas, que quando velhas tornam-se 

vermelhas. Pouco frequente no MONA Grota do Angico. 
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Jatropha ribifolia - Euphorbiaceae 

Pinhão-manso 

Arbusto de ca. 1 m de altura, com látex. Folhas simples, alternas e lobadas. Flores 

com pétalas amarelas. Frutos tipo cápsula tricoca de cor verde. Síndrome de 

dispersão autocórica. Pouco frequente no MONA Grota do Angico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantana camara – Verbenaceae 

Camará 

Subarbusto com ca. de 1 m de altura. Folhas simples, opostas e margem ondulada. 

Flores com cor amarela mudando para alaranjado ou avermelhado. É tóxica e 

infestante 21. No MNGA ocorre próximo ao terreno particular. 
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Libidibia ferrea – Fabaceae- Caesalpinioideae 

Pau-ferro 

Árvore com 6 m de altura, com copa arredondada, tronco com ca. de 18 cm de 

diâmetro e manchas brancas e negras. Folhas alternas, compostas e com folíolos 

opostos. Flores amarelas. Frutos tipo legume, achatado e com porção terminal 

pontiagudo. Síndrome de dispersão autocórica. Planta típica de Caatinga, 

especialmente em margens de rios temporários, menos frequentemente em Caatinga 

arbórea, em altitudes de 300 a 750 m 17. No MONA Grota do Angico ocorre 

próximo a margem do Rio São Francisco. Apresenta as fenosafes de floração e de 

frutificação longas, pois foram vistas flores de janeiro a maio e frutos de janeiro a 

julho de 2010.  

 

 

 

Ludwigia elegans – Onagraceae 

 

Arbusto muito ramificado, com ca. de 2 m de altura, ramos com pêlos. Folhas 

simples e alternas. Flores com 4 pétalas amarelas e 8 estames. No MONA Grota 

do Angico se encontra na beira do Rio São Francisco. 
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Ludwigia octovalvis - Onagraceae 

Mato-do-brejo 

Subarbusto com ca. de 70 cm de altura, ramos avermelhados. Folhas simples e 

opostas. Flores com quatro pétalas amarelas que caem quando coletadas. 

Encontrada na beira do Rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piriqueta cistoides subsp. caroliniana – Turneraceae 

Peixe-boi 

Herbácea com ca. de 30 cm de altura. Folhas simples, alternas, lanceoladas e sem 

estípulas. Flores com cinco pétalas amarelas com muitos estames. Ocorre no 

MONA Grota do Angico sobre as rochas na beira do Rio São Francisco. 
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Poincianella pyramidalis – Fabaceae- Caesalpinioideae 

Catingueira 

Árvore de até 10 m de altura, tronco de até 33 cm em áreas menos impactadas e 

com casca de cor cinza-claro. Folhas alternas, compostas, bipinadas, que caem na 

estação seca e rebrotam no início das chuvas. Flores amarelas. Frutos tipo legume, 

achatado, de cor marrom claro. Síndrome de dispersão autocórica. É típica da 

Caatinga, possui ampla distribuição no Nordeste semi-árido, podendo ser 

encontrada em diversas associações vegetais, crescendo tanto nas várzeas úmidas 

como no seridó semi-árido 17. É a árvore mais comum no MONA Grota do Angico. 

Foi vista com flores de janeiro a abril e com frutos de janeiro a julho de 2010. 

 

 

 

 

Portulaca oleraca - Portulacaceae 

Berduega  

Herbácea com ca. de 15 cm de altura. Folhas simples, verticiladas e suculentas. 

Flores amarelas. Serve de alimento para os porcos. Encontrada na trilha que dá 

acesso ao ponto turístico “Grota do Angico”. 
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Senna obtusifolia - Fabaceae-Caesalpinioideae 

Mata-pasto-liso 

Herbácea com ca. de 30 cm de altura. Folhas compostas, folíolos com 3 pares, 

opostos e com nectários localizados entre os primeiros ou segundos pares. Flores 

amarelas. Frutos tipo legume, fino e arqueado. Síndromes de dispersão autocórica. 

Na Caatinga é comumente encontrada em ambientes degradados em margens de 

rios e lagos, em altitudes de até 1000 m 17. No MONA Grota do Angico foi 

encontrada em terrenos arenosos. 

 

 

 

 

 

Senna occidentalis - Fabaceae-Caesalpinioideae 

Fedegoso 

Subarbusto com ca. de 40 cm de altura. Folhas compostas, folíolos com 4 pares, 

opostos e com nectário logo acima do pulvino. Flores amarelas. Frutos tipo legume. 

Síndromes de dispersão autocórica. Na Caatinga esta planta ocorre principalmente 

em áreas degradadas 17. No MONA Grota do Angico foi encontrada em terrenos 

arenosos. 
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Senna uniflora - Fabaceae-Caesalpinioideae 

Mata-pasto-cabeludo 

Erva com ca. de 30 cm de altura, ramo com tricomas, com estípulas lineares. 

Folhas compostas, folíolos com 4 pares, opostos e com nectários entre todos os 

pares de folíolos, exceto o último. Flores amarelas. Planta invasora, na Caatinga 

ocorre frequentemente em pastagens abandonadas, de 180 a 700 m altitude 17. No 

MONA Grota do Angico foi encontrada em terrenos arenosos.  

 

 

 

 

 

 

Sida galheirensis - Malvaceae 

Malva-branca 

Erva com ca. de 50 cm de altura. Folhas simples, alternas, margem serreada, com 

estípulas e pêlos. Flores vistosas, com cinco pétalas amarelas, com centro vermelho 

e estames amarelos. É encontrada em solo exposto. 
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Tabebuia aurea – Bignoniaceae 

Craibeira 

Árvore com ca. de 6 m de altura. Folhas opostas, lanceoladas, caducas na floração. 

Flores gamopétalas amarelas. Pode ser vista facilmente no MONA Grota do 

Angico nas margens dos riachos intermitentes e apresenta tanto as fenofases de 

floração como a de frutificação curtas, em torno de um mês cada uma. Apresenta 

fenofases reprodutivas curtas, pois foram vistas flores apenas em outubro e frutos 

em novembro de 2009. 

 

 

 

 

 

Tocoyena formosa – Rubiaceae 

Jenipapo-bravo 

Árvore de até 7 m de altura, tronco com até 6,5 cm de diâmetro. Folhas simples, 

opostas, grandes, coriáceas e pubescentes. Flores com cinco pétalas amarelas e com 

cinco estames marrons. Frutos tipo baga, de cor verde. Síndromes de dispersão 

zoocórica. Pode ser encontrado na trilha que margeia o Rio São Francisco. 
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Waltheria indica – Sterculiaceae 

 

Herbácea com ca. de 50 cm de altura, ramo com pêlos. Folhas alternas, pilosas e 

com margem denteada. Flores pequenas e amarelas. É considerada infestante. 

Encontrada no MONA Grota do Angico em áreas abertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziziphus joazeiro – Rhamnaceae 

Juazeiro 

Árvore de até 10 m de altura, copa globosa, tronco de até 28 cm de diâmetro, 

ramos com espinhos grandes e em pares. Folhas alternas, elípticas, com três 

nervuras e com margem serreada. Flores pequenas, amarelo-esverdeadas. Frutos 

tipo drupa, pequeno, arredondado, de cor verde (imaturo) a laranja (maduro). 

Síndrome de dispersão zoocórica. É uma das poucas árvores da Caatinga que 

permanece com as folhas verdes mesmo na época da seca. Ocorre no Nordeste do 

Brasil e em Minas Gerais e é típica e endêmica da Caatinga 22. Está distribuida 

próximo ao Rio São Francisco. Floriu em janeiro e frutificou de fevereiro a julho 

de 2010. 
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Zornia thymifolia – Fabaceae-Faboideae 

Amendoim-bravo 

Herbácea com ca. de 40 cm de altura. Folhas compostas e trifolioladas. Flores 

amarelas com detalhe em vermelho. Frutos tipo lomento. Síndrome de dispersão 

autocórica. No MONA Grota do Angico ocorre em terrenos arenosos na margem 

do Rio São Francisco, onde na época chuvosa forma grandes populações. 

 

 

 

 

 

Flores esverdeadas, 

beges ou cremes 
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Acalypha multicaulis – Euphorbiaceae 

Assa-peixe 

Herbácea com ca. de 60 cm de altura, podendo atingir 1 m. Folhas simples, 

alternas e com margem denteada. Inflorescência em espiga e de cor esverdeada. 

Frutos do tipo cápsula, de cor verde. Síndrome de dispersão autocórica. 

Encontrada em áreas abertas. 

 

 

 

 

 

 

 

Combretum lanceolatum – Combretaceae 

Mofumbo 

Arbusto escandente lenhosa com ca. de 2 m de altura. Folhas simples e opostas. 

Flores com pétalas cadulas, estames finos e longos. Frutos tipo sâmara, com 

quatro alas, quando maduros apresenta cor vermelha. Síndrome de dispersão 

anemocórica. Só foi visualizado um indivíduo no MONA Grota do Angico. 
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Cyperus ligularis – Cyperaceae 

Tiririca 

Herbácea com ca. de 30 cm de altura. Inflorescência marrom. Localizada na beira 

do Rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dactyloctenium aegyptium – Poaceae 

Pé-de-papagaio 

Herbácea com ca. de 15 cm de altura. Inflorescência bege. Encontrada no MONA 

Grota do Angico em áreas abertas. 
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Euphorbia heterodoxa – Euphorbiaceae 

Tinguí 

Planta herbácea com ca. de 30 cm de altura e muito látex. É uma planta de 

morfologia muito variável. No Brasil tem ampla ocorrência, especialmente nas 

regiões agrícolas e é uma das mais temidas espécies infestantes de lavouras em mais 

de 40 países 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Leptochloa filiformis – Poaceae 

Capim-mimoso 

Planta herbácea com ca. de 15 cm de altura. Inflorescência bege e delicada. 

Encontrada em áreas abertas. 
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Manihot dichotoma - Euphorbiaceae 

Maniçoba, mandioca-brava 

Arbusto de até 4 m de altura, tronco com até 5 cm de diâmetro, pecíolo com látex. 

Folhas simples e alternas. Flores com cinco pétalas amarelo-esverdeadas. Frutos 

tipo cápsula. Síndromes de dispersão autocórica. Foi encontrado poucos indivíduos 

desta espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

Maytenus rigida – Celastraceae 

Bom-nome 

Árvore de 4 a 10 m de altura, tronco com até 9 m de diâmetro. Folhas simples, 

alternas, recortadas e coriáceas. Flores pequenas e esverdeadas. Apresenta-se com 

baixa densidade no MONa Grota doAngico. 
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Flores rosas  

(claro ou choque) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromelia laciniosa – Bromeliaceae 

Macambira-de-preá 

Herbácea com ca. de 70 cm de altura. Folhas espiraladas com espinhos. 

Inflorescência com flores de cor rosa. Frutos tipo baga. Síndrome de dispersão 

zoocórica. É a bromélia mais comum e bem distribuída na região. 
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Melocactus zehntneri – Cactaceae 

Cabeça-de-frade 

Herbácea com ca. de 20 cm de altura, com formato esférico e espinhos rígidos. 

Flores pequenas e de cor rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mimosa pigra var. pigra – Fabaceae-Mimosoideae 

Calumbi 

Arbusto de 4 a 8 m de altura, tronco com até 6 m de diâmetro. Folhas compostas. 

Inflorescência com flores de cor rosa. Frutos tipo craspédio, linear, marrom, com 

tricomas rígidos. Síndromes de dispersão autocórica. Encontra-se no MONA Grota 

do Angico na beira do Rio São Francisco. 
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Mimosa somnians var. somnians – Fabaceae-Mimosoideae 

Unha-de-gato, dormideira 

Subarbusto com ca. de 1 m de altura, ramo armado com acúleos pequenos. Folhas 

compostas, sensitivas. Inflorescência em glomérulo, flor de cor rosa. Encontra-se 

no MONA Grota do Angico na beira do Rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piriqueta guianensis subsp. elongata – Turneraceae 

Malva 

Herbácea com ca. de 30 cm de altura. Folhas simples e alternas. Flores com cinco 

pétalas de cor rosa e com estames amarelos. Poucos indivíduos desta espécie foram 

visualizados. 
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Piriqueta racemosa – Turneraceae 

Malva 

Herbácea com ca. de 30 cm de altura, com estípulas pequenas. Folhas simples, 

alternas e com margem denteada. Flores com cinco pétalas de cor salmão e cinco 

estames amarelos. Poucos indivíduos desta espécie foram visualizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Schultesia doniana – Gentinaceae 

 

Herbácea com ca. de 30 cm de altura. Folhas simples e opostas. Flores com quatro 

pétalas rosa a roxo-claro, com quatro estames amarelos. Encontrada na beira do 

Rio São Francisco. 
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Flores vermelhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indigofera lespedezioides – Fabaceae-Faboideae 

Anil 

Subarbusto com ca. de 1 m de altura. Folhas alternas, compostas, com folíolos 

opostos e imparipenados. Flores pequenas, pediceladas, de cor vermelha. Frutos 

tipo folículo, encurvado. Está quase sempre associadas as formigas. 
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Jatropha mollissima – Euphorbiaceae 

Pinhão-bravo 

Arvoreta de até 5 m de altura, com caule ereto, tronco com até 7 m de diâmetro, 

casca se desprendendo em lâminas finas. Folhas grandes, alternas e 7-lobadas. 

Flores vistosas, vermelhas e com estames amarelos. Frutos tipo cápsula tricoca, de 

cor verde. Síndrome de dispersão autocórica. É endêmica da Caatinga 20 e ocorre do 

Ceará até a Bahia, além de Minas Gerais 22. No MONA Grota do Angico é muito 

frequente, principalmente em áreas antropizadas. Apresenta fenologia reprodutiva 

longa, pois floriu de novembro de 2009 a maio de 2010 e frutificou de agosto a 

novembro de 2009 e janeiro a julho de 2010. 

 

 

 

 

Leonotis nepetifolia – Lamiaceae 

Cordão-de-São-Francisco 

Herbácea com ca. de 70 cm de altura. Folhas simples, opostas e lanceoladas. 

Inflorescência em glomérulo, com flores pequenas e vermelhas. Invasora, 

particularmente em culturas de milho, mas não é agressiva 21. Encontrada no 

MONA Grota do Angico na beira do Rio São Francisco. 

 

 

 

 



 

 

126 

 

 

 

Macroptilium atropurpureum – Fabaceae-Faboideae 

Feijão-de-gado 

Herbácea com até 1 m de altura. Flores com coloração vermelho-escuro. No 

MONA Grota do Angico é encontrada em áreas perturbadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parapiptadenia zehntneri – Fabaceae-Mimosoideae 

Angico-manjola 

Árvore de 5 m de altura, tronco com 5 cm de diâmetro. Folhas alternas, compostas, 

bipinadas, sem espinhos e com nectários nos últimos pares de pinas. Inflorescência 

em espiga, com flores de cor vinho a vermelho. Foi encontrado apenas um 

indivíduo no MONA Grota do Angico. 
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Ruellia asperula – Acanthaceae 

Camaratú 

Herbácea com ca. de 50 cm de altura. Folhas simples e opostas. Flores tubulares, 

de cor vermelha. Foi encontrada próximo ao riacho do Angico. 

 

 

 

 

 

 

 
Tacinga palmadora – Cactaceae 

Quipá 

Subarbusto com ca. de 70 cm de altura, com espinhos. Flores vermelhas. 

Encontrada no MONA Grota do Angico em áreas perturbadas. 
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Flores laranjas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opuntia inamoena – Cactaceae 

Palma-brava 

Herbácea suculenta com ca. de 30 cm de altura, com espinhos minúsculos. Flores 

laranja, com estames compridos de cor laranja e ápice amarelo. Frutos tipo baga. 

Síndromes de dispersão zoocórica. 
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Frutos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albizia inundata  – Fabaceae-Caesalpiniodeae 

Tamarindo-bravo 

Árvore com ca. de 3 m de altura. Folhas alternas, compostas. Frutos tipo legume. 

Síndrome de dispersão autocórica. Espécie encontrada no MONA Grota do Angico 

apenas na trilha que margeia o Rio São Francisco. 
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Anadenanthera colubrina – Fabaceae-Mimosoideae 

Angico-de-caroço 

Árvore de 3 a 11 m de altura, tronco de até 26 cm de diâmetro, a casca tem muitas 

variações tanto na cor como na textura 22, mas no MNGA foi encontrada apenas 

com protuberâncias. Folhas compostas, com folíolos opostos, glândulas no pecíolo 

e nos últimos pares de folíolos. Frutos do tipo folículo, comprido, de cor castanho-

escura e com muitas sementes de cor preta. Síndrome de dispersão autocórica. É 

uma das espécies de mais ampla distribuição na Caatinga e também ocorre em 

diversos hábitats 22. No MONA Grota do Angico esta espécie ocorre agrupada. 

Foi vista com flor nos meses de janeiro e fevereiro e com frutos de março a maio de 

2010. 

 

 

 

Celtis iguanaea – Cannabaceae 

Juá-mirim 

Árvore com ca. de 2m de altura, ramos com espinhos. Folhas simples, alternas, 

margem serreada. Frutos tipo cápsula, localizados por de trás das folhas, de cor 

verde escuro, mas tornam-se laranja quando maduros. No MONA Grota do 

Angico ocorre nos terrenos arenosos próximos a margem do Rio São Francisco. Foi 

vista com flor em dezembro de 2009 e com frutos de janeiro a julho de 2010. 
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Cissus simsiana – Vitaceae  

Parreira 

Liana. Folhas compostas. Frutos tipo baga, de cor vermelha. Encontrada na trilha 

perto da Sede do MONA Grota do Angico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commiphora leptophloeos - Burseraceae  

Imburana-de-cambão 

Árvore de até 9 m de altura, tronco de até 35 cm de diâmetro e casca com lâminas 

marrons que se desprendem. Folhas simples, alternas, compostas, com folíolos 

opostos e imparipinados. Frutos tipo baga, globosa, carnosos e de cor verde. 

Síndrome de dispersão zoocórica. O tronco oco serve de abrigo para animais, 

principalmente para abelhas silvestres. Ocorre no nordeste brasileiro e no chaco 

pantaneiro, e é freqüente no vale médio do rio São Francisco 22. No MONA Grota 

do Angico pode ser encontrada facilmente. Apresentou flores em dezembro de 2009 

e janeiro de 2010 e frutos de janeiro a julho de 2010. 
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Guapira noxia - Nyctaginaceae 

João-mole 

Árvore de 4 a 10 m de altura, tronco com até 14 cm de diâmetro. Folhas simples e 

coriácea. Frutos tipo noz, pequenos e verdes. Síndromes de dispersão zoocórica. Só 

foi visualizado apenas um indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hohenbergia catingae – Bromeliaceae 

Gravatá 

Planta terrestre com ca. 1 m de altura. Folhas coriáceas. Frutos tipo baga. 

Síndrome de dispersão zoocórica. Encontrado poucos indivíduos desta espécie no 

MONA Grota do Angico. 
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Matelea nigra - Apocynaceae 

Porquinho-do-mato 

Liana. Frutos tipo folículo, bem característico. Síndrome de dispersão 

anemocórica. O fruto é facilmente encontrado no período chuvoso. 

 

 

 

 

 

 

 

Neoglaziovia variegata – Bromeliaceae 

Croá 

Herbácea com ca. de 1 m de altura. Frutos tipo baga. Síndromes de dispersão 

zoocórica. Encontrado poucos indivíduos desta espécie no MONA Grota do 

Angico. 
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Pilosocereus pachycladus – Cactaceae 

Xique-xique 

Arbusto com ca. de 2 m de altura, com muitos  espinhos finos e longos. Frutos tipo 

baga, vistosos e de cor rosa choque. Síndromes de dispersão zoocórica. Espécie 

muito comum no MONA Grota do Angico. 

 

 

 

 

 

 

 

Pithecellobium diversifolium - Fabaceae-Mimosoideae 

Carcará 

Árvore com ca. de 3,4 m de altura, tronco de até 4 m de diâmetro, ramos com 

espinhos pareados. Folhas compostas, com nectários. Frutos tipo legume, 

espiralados, de cor vermelha e com sementes pretas. Síndrome de dispersão 

autocórica. É uma espécie característica de “Caatinga de areia” que ocorre 

principalmente em terrenos sedimentares e em bancos arenosos de rio, de 300 a 

400m altitude 17. No MONA ocorre na trilha que margeia o Rio São Francisco. 

Foi visualizado apenas os frutos de outubro de 2009 a março de 2010. 
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Tillandsia loliacea – Bromeliaceae 

Samambaia 

Planta epífita. Frutos tipo cápsula, seco, já disperso. Síndrome de dispersão 

anemocórica. 

 

 

 

 

 

 

 

Tillandsia recurvata – Bromeliaceae 

Samambaia 

Planta epífita com ca. de 15 cm de altura. Na foto está fixada no tronco da 

imburana-de-cambão (Commiphora leptophloeos). Frutos tipo cápsula, dispersos e 

outros prontos para dispersão. Síndrome de dispersão anemocórica. 
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Commiphora leptophloeos - 131 

Conocliniopsis prasiifolia - 96 

Cordia globosa - 81 

Crotalaria retusa - 105 

Croton blanchetianus - 82 

Croton heliotropiifolius - 82 

 Cyperus ligularis – 117 

Dactyloctenium aegyptium - 117 

Desmodium barbatum – 97 

Emilia sonchifolia – 97 

Encholirium spectabile – 106 

Euphorbia heterodoxa – 118 

Euphorbia hyssopifolia – 83 

Galphimia brasiliensis – 106 

Guapira noxia – 132 

Herissantia crispa - 83 

Hohenbergia catingae – 132 

Hybanthus calceolaria – 84 

Hydrolea spinosa – 98 

Hyptis suaveolens – 98 

Indigofera lespedezioides - 124 

Indigofera microcarpa – 99 

Ipomoea brasiliana – 99 

Ipomoea pes-caprae – 100 

Jacquemontia mucronifera - 100 

Jatropha mollissima - 125 

Jatropha ribifolia - 107 

Lantana camara – 107 

Leonotis nepetifolia – 125 

Leptochloa filiformis – 118 

Libidibia ferrea - 108 

Lippia alba – 101 

Lippia pedunculosa – 101 

Ludwigia elegans – 108 

Ludwigia octovalvis – 109 

Machaonia brasiliensis - 84 

Macroptilium atropurpureum – 126 

Manihot dichotoma - 119 

Matelea nigra – 133 

Marsypianthes chamaedrys – 102 

Maytenus rigida – 119 

Melocactus zehntneri – 121 

Merremia aegyptia – 85 

Mimosa pigra var. pigra - 121 

Mimosa somnians var. 

   somnians – 121 

Mollugo verticillata – 85 

Myracrodruon urundeuva - 86 

Neoglaziovia variegata – 133 

Opuntia inamoena - 128 

Parapiptadenia zehntneri - 126 

Pilosocereus pachycladus - 134 

Piptadenia stipulacea – 86 

Piriqueta cistoides subsp.  

   caroliniana - 109 

Piriqueta guianensis subsp. 

   elongata - 122 

Piriqueta racemosa – 123 

Pithecellobium diversifolium - 134 

Plumbago scandens – 87 

Poincianella pyramidalis - 110 

Polygala violacea – 102 

Portulaca oleraca – 110 

Pseudobombax marginatum - 87 

Rhaphiodon echinus – 103 

Richardia grandiflora - 88 

Ruellia asperula – 127 

Ruellia bahiensis – 103 

Schultesia doniana – 123 

Senegalia bahiensis - 88 

Senna obtusifolia - 111 

Senna occidentalis - 111 

Senna uniflora – 112 

Serjania glabrata - 89 

Sida galheirensis – 112 

Sideroxylon obtusifolium - 89 

Solanum americanum - 90 

Spondias tuberosa - 90 

Stemodia maritima – 104 

Tabebuia aurea - 116 

Tacinga palmadora – 127 

Tillandsia loliacea – 135 

Tillandsia recurvata – 135 

Tocoyena formosa - 116 

Tridax procumbens – 91 

Turnera subulata - 91 

Waltheria indica - 114 

Ziziphus joazeiro - 114 

Zornia thymifolia - 115 
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Índice de nomes populares 

 

Alfazema-brava - 98 

Algodão-de-seda - 93 

Amarra-cachorro - 89 

Amendoim-bravo - 115 

Angico-de-caroço - 130 

Angico-manjola - 126 

Anil – 99, 124 

Aroeira - 86 

Arranhento-branco - 86 

Arranhento-vermelho - 88 

Assa-peixe - 116 

Balaio-de-veio - 96 

Barba-de-bode - 96 

Batata-de-caititu - 99 

Berduega - 110 

Bom-nome - 119 

Cabeça-de-frade - 121 

Calumbi - 121 

Camará - 107 

Camaratú - 127 

Capim-mimoso - 118 

Cansanção-de-mocó - 81 

Cansanção-espinhento - 105 

Carcará - 134 

Carqueja-do-mato - 98 
 

   Carrapicho - 103 

   Catingueira - 110 

    

 
Chanana - 91 
Cordão-de-são-francisco - 125 

Craibeira - 113 

Crista-de-galo - 87 

Croá - 133 

Dormideira - 122 

Embira - 87 

Erva-branca - 88 
Erva-cidreira - 101 
Erva-de-ovelha - 78 

Erva-rasteira - 85 

Fedegoso - 111 

Feijão-bravo - 80 

Feijão-de-gado – 95, 126 

Fumo-bravo - 92 

Gergelim-bravo - 105 

Gravatá - 132 

Imburana-de-cambão - 131 

Jenipapo-bravo - 113 

João-mole - 132 

Juá-mirim- 130 

Juazeiro - 114 

Macambira-de-flecha - 106 

Macambira-de-preá - 120 

Malícia - 97 

Malícia-de-espinho - 90 

Malva – 122, 123 

Malva-branca - 112 

Mandacaru - 80 

Mandioca-brava - 119 

Maniçoba - 119 

Marmeleiro - 82 

Mata-pasto-liso - 111 

Mata-pasto-cabeludo - 112 

Mato-do-brejo - 109 

Mela-bode - 83 

Mofumbo - 116 

Mororó - 79 

Olho-de-ovelha - 91 

Olho-de-santa-luzia - 95 

Pai-pedro - 101 

Palma-brava - 128 

Parreira - 131 

Pata-de-vaca - 79 

Pau-de-sapo - 81 

Pau-ferro - 108 

Pé-de-papagaio - 117 
Pega-pinto – 93 
Peixe-boi – 102, 109 

Pereiro – 79 

Pimentinha-brava - 106 

Pinhão-bravo - 125 

Pinhão-manso - 107 

Porquinho-do-mato - 133 

Quebra-pedra - 83 

Quipá - 127 

Quixabeira - 89 

Quixabeira-branca - 84 

Ritirana-cabeluda - 85 

Salsa - 100 

Samambaia - 135 

Sapeiro - 81 

Tamarindo-bravo - 129 

Testa-de-touro-branco - 103 

Tinguí - 118 

Tiririca - 117 

Umbuzeiro - 90 

Unha-de-gato - 122 

Vassoura-de-botão - 94 

Velame - 82 

Xique-xique - 134 
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RESUMO 

Um dos mecanismos estabelecidos para resguardar as ilhas de diversidade é a criação de 

Unidades de Conservação. Entretanto, o planejamento destas Unidades não tem sido 

sistemático, de modo que o seu desenho pode comprometer os processos ecológicos. 

Assim, a realização deste estudo teve como objetivos analisar se as características da 

paisagem do MONA Grota do Angico estão adequadas para a conservação da 

biodiversidade e identificar a existência de ameaças antrópicas. As características 

consideradas para a análise da paisagem incluem tamanho, formato e grau de isolamento 

desse Monumento. Elas foram confrontadas com as principais ideias, oriundas da Teoria de 

Biogeografia de Ilhas e da Ecologia de Paisagem. Já a identificação das ameaças antrópicas 

foi baseada em observações de campo, realizadas nas trilhas percorridas durante um ano, 

dentro de uma área de 251 ha nesse Monumento. Também foi realizado um levantamento 

florístico nessa área a fim de identificar as espécies vegetais exóticas invasoras. Evidencia-

se que o desenho do MONA Grota do Angico é adequado para a manutenção das espécies 

e que a criação de uma área protegida baseada no valor biológico mostra-se eficaz em 

áreas de Caatinga. Com relação à presença de ameaças, a maioria foi reduzida, 

provavelmente devido à criação e à implantação do Monumento em 2007, entretanto, 

algumas ameaças, tais como pastoreio e presença de espécies exóticas invasoras, exigem o 

monitoramento e o desenvolvimento de estratégias para minimizá-las. 

Palavras-chave: Áreas protegidas, planejamento, conformação, impactos antrópicos, 

Nordeste. 
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INTRODUÇÃO 

 

A fragmentação de hábitats e a supressão da vegetação nativa estão entre as 

maiores ameaças à biodiversidade global (MYERS et al., 2000). Geralmente, esta 

fragmentação ocorre geralmente devido a algum mecanismo de perturbação (FRANKLIN 

et al., 2002) e como consequência, os fragmentos tornam-se verdadeiras ilhas de 

diversidade cercadas por áreas não florestadas (DEBINSK e HOLT, 2000).  

Para resguardar essa diversidade, um dos mecanismos estabelecidos é a 

conservação in situ dos ecossistemas e habitat. Contudo, o planejamento de áreas 

protegidas não tem sido frequentemente sistemático, uma vez que métodos divergentes 

estão sendo usados, como complementaridade (MARGULES e PRESSEY, 2000), pan-

biogeográfico (PREVEDELLO e CARVALHO, 2006) e áreas de hotspots baseados no 

endemismo e no grau de ameaça (MYERS et al., 2000). Além disso, continuam sendo 

criadas reservas com interesses recreativos, por possuir beleza cênica (GOTMARK e 

NILSSON, 1992) ou por ter baixo valor econômico (PRESSEY, 1994). Desse modo, a 

localização e a conformação da maioria das unidades de conservação do mundo podem não 

ser compatíveis com os processos ecológicos necessários para garantir a conservação 

biológica (PRESSEY, 1994). 

No Brasil, a Caatinga é o terceiro bioma mais degradado, com 45,3% da área 

alterada pela ação humana (CASTELLETTI et al., 2003). Possui apenas 6,4% de sua 

extensão protegido por Unidades de Conservação, sendo que menos de 1% são de proteção 

integral (THE NATURE CONSERVANCY DO BRASIL e ASSOCIAÇÃO CAATINGA, 

2003). Na prática, a área protegida é ainda menor, já que a maioria das Unidades de 

Conservação não está cumprindo os objetivos propostos pelos gestores por apresentar 

graves ameaças, como fogo, caça, desmatamento, pesca para subsistência e pastoreio 

(LEAL et al., 2007), o que têm contribuído para a perda gradativa da sua biodiversidade. 

Uma das Unidades de Conservação na Caatinga em Sergipe é o Monumento 

Natural (MONA) Grota do Angico, localizado nos municípios de Canindé do São 

Francisco e Poço Redondo. Sua criação foi baseada na beleza cênica, no valor histórico e 

cultural, pois a região foi alvo da rota do Cangaço e cenário da morte de Lampião e do seu 

bando, e no valor biológico, já que abriga remanescentes florestais de Caatinga com alta 

diversidade florística e faunística (RIBEIRO, 2007).  Desse modo, a hipótese deste estudo 

é que a criação de Unidades de Conservação baseada em critérios biológicos pode ser 
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eficaz na conservação da biodiversidade. Sendo assim, este estudo foi realizado com os 

objetivos de analisar se as características da paisagem do MONA Grota do Angico estão 

adequadas para a conservação da biodiversidade e identificar a existência de ameaças 

antrópicas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido na Unidade de Conservação Estadual 

Monumento Natural Grota do Angico. Essa unidade foi criada através do Decreto n
o 

24.922 de 21 de dezembro de 2007. Abrange uma área de 2.183 ha e está situada no Bioma 

Caatinga, no Alto Sertão Sergipano, nos municípios de Canindé de São Francisco e Poço 

Redondo, com limite ao norte com o Rio São Francisco 

(http://www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/modules/tinyd0/index.php?id=) (Figs. 1A e 

1B).  

 

Figura 1. A) Localização geográfica do MONA Grota do Angico, localizado em Canindé do São Francisco e 

Poço Redondo, Sergipe, mostrando a forma, o desenho e em destaque a área de estudo. B) Polígono 

destacando a área de estudo nesta Unidade de Conservação.  
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A área de estudo possui clima Megatérmico Semiárido, a precipitação 

pluviométrica varia de 500 a 700 mm e a umidade relativa é em torno de 25% a 75% 

(SANTOS e ANDRADE, 1992). A temperatura média anual é de 26
o
 a 28

o
C e a insolação 

é superior a 3.000 horas/ano (DUARTE, 2002). O local compreende as unidades 

geológicas de Canindé, Suíte Intrusiva Canindé e Suíte Intrusiva peraluminosa Xingó, 

pertence à formação geomorfológica pediplano sertanejo, com solos do tipo Bruno Não 

Cálcico e Litólicos e com aquífero do tipo fissura (JACOMINE et al., 1975). A região 

engloba a Unidade de Paisagem do tipo Depressão Sertaneja Meridional (VELLOSO et al., 

2002), com relevo principalmente suave ondulado, cortado por vales estreitos com 

vertentes dissecadas (SÁ et al., 2003). A fitofisionomia do Monumento apresenta dois 

tipos de formações: matas fechadas de floresta hipoxerófila caducifólia e vegetação aberta 

em estágio regeneração, onde podem ser encontradas áreas de pastagens e áreas 

abandonadas com solos salinizados (RIBEIRO e MELLO, 2007). Canindé do São 

Francisco, um dos municípios onde está localizado o Monumento, foi considerado área de 

extrema importância biológica, com ação recomendada de Proteção Integral (GIULIETTI, 

2003). 

 

Coleta e análise dos dados 

 

As características da paisagem do MONA Grota do Angico foram confrontadas 

com as principais ideias, oriundas da Teoria de Biogeografia de Ilhas postulada por 

MacArthur e Wilson (1967) e da Ecologia de Paisagem, usadas pelos conservacionistas 

para seleção e planejamento de áreas a serem protegidas. Assim, tendo como base o mapa 

do local e estudos específicos foram analisados o tamanho, o formato e o grau de 

isolamento ou conectividade desse Monumento. Também foi determinado o índice de 

circularidade ou fator de forma, conforme Chaturvedi (1926). 

Já a identificação de ameaças antrópicas foi baseada em observações de campo, 

onde foram percorridas trilhas pré-existentes dentro de uma área de 251 ha (Fig. 1B), por 

uma média de três dias, mensalmente, de agosto de 2009 a julho de 2010, e com 

acompanhamento do mateiro com conhecimento do local, o qual explicou o histórico de 

perturbações. Em especial, foi realizado um levantamento florístico na área de estudo a fim 

de identificar as espécies vegetais exóticas invasoras. Posteriormente foram realizadas 

consultadas ao banco de dados do Instituto Hórus 
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(http://www.institutohorus.org.br/inf_fichas.htm) e em Lowe et al. (2000), a fim de 

confirmar a citação de exóticas invasoras. O material botânico foi coletado de acordo com 

as normas usuais sugeridas por Mori et al. (1989), encaminhado ao Herbário da 

Universidade Federal de Sergipe (ASE), identificado e incorporado ao seu acervo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aspecto da ecologia de paisagem 

 

O tamanho adequado das áreas de proteção tem sido extensamente debatido por 

ecólogos (SIMBERLOFF e ABELE, 1982; SOULÉ e SIMBERLOFF, 1986; RIBAS et al., 

2005). O motivo se deve ao dilema SLOSS (Single Large Or Several Small) que enfoca o 

valor relativo de um único refúgio grande ou de vários pequenos. Diversos estudos a 

respeito do SLOSS mostraram vários casos onde uma reserva grande é mais eficiente do 

que várias pequenas e muitos outros provaram o contrário (SIMBERLOFF e ABELE, 

1982). É provável que muitas espécies que exijam grandes áreas, enquanto que para outras, 

locais menores podem ser suficientes (SOULÉ e SIMBERLOFF, 1986). Então, neste 

estudo foi considerado que as Unidades de Conservação deveriam ser tão grandes quanto 

possível e que deveria haver muitas delas (MAC ARTHUR e WILSON, 1967; SOULÉ e 

SIMBERLOFF, 1986).  

O MONA Grota do Angico possui uma área de 2.183 ha e é a quinta maior das 16 

unidades de conservação existente no estado de Sergipe, nas diversas categorias de 

Proteção Integral e de Uso Sustentável. Contudo, com relação a representativadade em 

áreas de Caatinga, é uma das menores do Brasil, inclusive na categoria de Monumento 

(Tab. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutohorus.org.br/inf_fichas.htm
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Tabela 1. Unidades de Conservação existentes na Caatinga com suas respectivas áreas (ha) 

e Unidades de Federação, ordenados decrescentemente pela área (adaptado do banco de 

dados do Ministério do Meio Ambiente - 

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=240&idConteu

do=10081&idMenu=10692). Categorias: APA = Área de Proteção Ambiental; ARIE = 

Área de Relevante Interesse Ecológico; EE = Estação Ecológica; FLONA = Floresta 

Nacional; MONA = Monumento Natural; PARNA = Parque Nacional; RB = Reserva 

Biológica; REc = Reserva Ecológica. 

Unidade de Conservação Área (ha) UF 

APA Serra da Ibiapaba 1.592.550 PI/CE 

APA Lago do Sobradinho 1.235.607 BA 

APA Dunas e Veredas do Baixo e Médio S. Francisco 1.085.000 BA 

APA Chapada do Araripe 1.063.000 CE 

PARNA Serra das Confusões 502.411 PI 

ARIE Vale dos Dinossauros 173.000 PB 

PARNA Chapada Diamantina 151.528 BA 

APA Marimbus / Iraquara 124.886 BA 

EE Raso da Catarina 104.849 BA 

PARNA da Serra da Capivara 100.000 PI 

REc Raso da Catarina 99.772 BA 

APA Serra do Sabonetal 86.633 CE 

APA Lagoa Itaparica 78.184 BA 

APA Serra Branca / Raso da Catarina 67.284 BA 

PARNA do Catimbau 62.294 PE 

Parque Estadual do Morro do Chapéu 48.507 BA 

APA Lago de Pedra do Cavalo 47.244 BA 

FLONA do Araripe-Apodi 38.331 CE 

APA da Serra de Baturité 30.238 CE 

MONA do Rio São Francisco 26.736 AL/SE/BA  

MONA Monólitos de Quixadá 16.635 CE 

EE do Castanhão 12.580 CE 

APA Piquirí-Uma 12.025 RN 

APA Gruta dos Brejões/ Veredas do Romão Gramancho 11.869 BA 

EE de Aiuaba 11.755 CE 

APA Lajedão 11.248 MG 

FLONA Contendas do Sincorá 11.216 BA 

Parque Estadual das Carnaúbas 10.000 CE 

PARNA de Sete Cidades 7.700 PI 

ARIE Cocorobó 7.473 BA 

APA da Serra da Aratanha 6.453 CE 

ARIE Nascente do Rio de Contas 4.765 BA 

RB de Pedra Talhada 4.469 AL 

APA da Lagoa da Jijoca 3.996 CE 

APA da Bica do Ipú 3.470 CE 

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=240&idConteudo=10081&idMenu=10692
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=240&idConteudo=10081&idMenu=10692
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Tabela 1. Continuação. 

 
 

Unidade de Conservação Área (ha) UF 

FLONA de Negreiros 3.005 PE 

Parque Estadual das Sete Passagens 2.822 BA 

APA da Lagoa do Uruaú 2.734 CE 

MONA Grota do Angico 2.183 SE 

Parque Ecológico do Cabugy 2.164 RN 

APA do Lagamar do Cauipe 1.691 CE 

EE do Seridó 1.124 RN 

RB de Serra Negra 1.100 PE 

FLONA de Sobral 598 CE 

PARNA de Ubajara 563 CE 

APA das Dunas da Lagoinha 498 CE 

MONA Cachoeira do Ferro Doido 362 BA 

Parque Natural Municipal da Lagoa do Frio 278 SE 

FLONA de Palmares 168 PI 

APA do Pecem 122 CE 

Parque Estadual Sítio Fundão 95 CE 

ARIE do Sítio Curió 57 CE 

 

 

Na Caatinga, foram catalogadas 148 espécies de mamíferos, das quais 10 seriam 

endêmicas (OLIVEIRA, 2003), já no MONA Grota do Angico, Rocha et al. (2007) 

constataram a presença de duas espécies de felinos ameaçados de extinção, Leopardus 

tigrinus (gato-do-mato-pequeno) e Leopardus pardalis (jaguatirica). De acordo com 

Gumbine (1990), áreas menores que 100.000 ha não são capazes de sustentar populações 

viáveis de carnívoros de grande porte e de herbívoros por um longo tempo. Segundo 

Vidolin e Braga (2004), o tamanho do território e da área de vida de Leopardus pardalis, 

pode variar em função do tipo do habitat e da abundância de presas. Acredita-se que na 

prática, área desse Monumento que contêm habitats acessíveis para a fauna seja menor, por 

existirem locais degradados e por ainda poder existir pressão de caça. Assim, são 

necessários estudos para averiguar o tamanho necessário em áreas de Caatinga, para se ter 

a população mínima dessas espécies e garantir os seus processos ecológicos por tempo 

indefinido. 

A forma que deve ter uma reserva também é muito discutida atualmente. Alguns 

autores enfatizam que as áreas protegidas deveriam ter preferencialmente formato circular, 

já que estas reduziriam as distâncias internas de dispersão (MORSELLO, 2008) e a relação 
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borda-área, além do fato do centro dessas áreas encontrarem-se mais distante das bordas do 

que qualquer outra forma, especialmente as alongadas (PRIMACK e RODRIGUES, 2001). 

O MONA Grota apresentou forma inadequada, pois o índice de circularidade 

calculado foi de 0,16. Segundo Chaturvedi (1926), o fragmento apresentará tendência à 

forma arredondada, quando o valor do índice de circularidade for próximo de 1. A forma 

alongada do Monumento pode ser facilmente visualizada com uso do mapa (Fig. 1B). Essa 

conformação foi advinda da oportunidade de aquisição de terras limitada pela presença de 

propriedades particulares e assentamentos em suas áreas circunvizinhas. O formato 

alongado aumenta a probabilidade de o fragmento sofrer consequências negativas do efeito 

de borda, ocasionando uma grande área de tensão entre o seu interior e o exterior. 

Entretanto, respostas ecológicas relacionadas a bordas descritas para ecossistemas de 

floresta não são detectadas na composição e na estrutura de vegetação da caatinga 

arbustiva, já que a criação de bordas não altera a disponibilidade de água para essa 

comunidade vegetal e a luz representa um papel irrelevante na dinâmica de borda nesse 

tipo de vegetação (SANTOS e SANTOS, 2008). 

Muitas espécies não se estabelecem em apenas um hábitat, mas se locomovem entre 

os hábitats ou vivem em áreas de fronteiras (PRIMACK e RODRIGUES, 2001). Por isso, 

o isolamento dos fragmentos florestais deve ser evitado, uma vez que o mesmo interfere no 

fluxo gênico, consequentemente, na sustentabilidade das populações naturais (VIANA e 

PINHEIRO, 1998). Diante desta preocupação, o Ministério do Meio Ambiente reconheceu 

em 2006, o segundo Corredor Ecológico da Caatinga, que interliga oito Unidades de 

Conservação, inseridas em cinco estados nordestinos, a exemplo do Parque Natural 

Municipal Lagoa do Frio, em Sergipe.  

Destaca-se que o MONA Grota do Angico não foi reconhecido como parte desse 

corredor, provavelmente por ter sido criado um ano depois. Entretanto, o corredor 

contempla os municípios onde está localizado esse Monumento. Como espécies arbustivas 

da Caatinga tendem a distribuir-se igualmente nas bordas e no interior, a implantação de 

corredores ecológicos estreitos poderia melhorar a conectividade entre fragmentos nesse 

bioma necessário para a manutenção das populações (SANTOS e SANTOS, 2008). 

 

Ameaças à conservação da biodiversidade 
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No geral, foram identificadas no MONA Grota do Angico cinco ameaças internas: 

caça, queimada, desmatamento, pastoreio e presença de espécies vegetais exóticas 

invasoras. Infelizmente muitas delas são oriundas da exploração ilegal dos recursos 

protegidos, capazes de acarretar a extinção de espécies e perda da biodiversidade.  

A caça é o problema mais comum por toda a Caatinga (THE NATURE 

CONSERVANCY DO BRASIL e ASSOCIAÇÃO CAATINGA, 2003). Nesse 

Monumento foi encontrada evidência de caça, apenas no ano de 2009, baseada no barulho 

de tiro de espingarda ouvido dentro do local de estudo. Segundo relatos de moradores da 

região, a presença de caçadores na área foi muito comum no passado, com o intuito de 

capturar pequenos mamíferos e répteis como fonte de alimento. A situação é agravada 

devido aos seus efeitos, pois aparecem não só na composição das espécies caçadas, mas 

também na dinâmica de espécies de aves e de mamíferos de maior porte (METZGER et 

al., 2006). Atualmente, devido à fiscalização do órgão gestor, essa prática foi reduzida. 

Para a conservação da fauna é importante impedir a caça dentro e, se possível, ao redor do 

Monumento. Para que as populações da fauna não sofram reduções, são necessários 

estudos populacionais para garantir que hajam espaços necessários para as espécies 

territorialistas habitarem e se reproduzirem (DANTAS, 2007). Além disso, a solução desse 

problema claramente envolverá a disponibilidade de outras fontes de subsistência para a 

população local (THE NATURE CONSERVANCY DO BRASIL e ASSOCIAÇÃO 

CAATINGA, 2003) e a implementação de projetos de educação ambiental nas 

comunidades do entorno.  

O fogo é também uma ameaça preocupante em várias Unidades de Conservação e 

possui como principal causa as queimadas descontroladas no entorno das mesmas (THE 

NATURE CONSERVANCY DO BRASIL e ASSOCIAÇÃO CAATINGA, 2003). Em 

2009, foi possível verificar sinais de queimadas em uma área do Monumento, próxima a 

margem do Rio São Francisco. Já em 2010, não foi visto nenhum resquício de queimada.  

O desmatamento foi e permanece a causa mais comum de destruição de hábitat 

(TOWNSEND, 2006). Logo após o desmatamento, a vegetação remanescente é exposta a 

condições microclimáticas muito diferentes (PIRES et al., 2006). Isso é ocasionado pela 

maior entrada de radiação solar e à exposição direta aos ventos quentes e secos que se 

originam no habitat ao redor (PIRES et al., 2006). Desse modo, boa parte dos animais 

perde rapidamente seu hábitat e a renovação da vegetação leva décadas durante o processo 

sucessional (GIULIETTI et al., 2003).  
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É interessante mencionar que Unidades de Conservação de Proteção Integral do 

tipo Monumento Natural não permitem qualquer forma de extração de recursos naturais, 

tanto na forma de desmatamentos quanto na extração seletiva de madeira ou coleta de 

outros produtos (BRASIL, 2000). Segundo relatos do mateiro, a retirada de árvores nativas 

com potencial madeireiro ocorreu no passado de forma intensa. Em 2009, foram 

observados vários indivíduos arbóreos com tronco cortado, próximos a margem do Rio São 

Francisco (Fig. 2A). Como exemplo tem-se a espécie que deu nome a região, 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan (angico). No passado esta espécie era abundante, 

mas atualmente é raramente encontrada. A retirada de árvores está relacionada com a 

presença de residências nas cercanias do Monumento. Também foi constatada em 2009 

uma grande trilha originada do desmatamento para construção de uma estrada, feito por 

pessoas da redondeza com interesse na exploração do turismo (Fig. 2B). Felizmente, o 

órgão gestor do Monumento, SEMARH, impediu a obra. 

 

 

Figura 2. Desmatamento no MONA Grota do Angico, Sergipe. A) Árvore com tronco cortado; B) Trilha 

aberta para a construção de estrada. 

 

Outra ameaça à biodiversidade é a presença de animais domésticos no interior do 

Monumento, advindo de áreas vizinhas. A presença de gado (Fig. 3A) e de jegues (Fig. 

3B) foi constante em diversas partes do MONA Grota do Angico, pisoteando o solo e se 

alimentando da vegetação nativa. Segundo Leal et al. (2003), a herbivoria por caprinos 

representa um imprescindível meio de seleção natural capaz de interferir na abundância e 

na distribuição de espécies lenhosas na Caatinga, já que os mesmos consomem partes da 

maioria das espécies de árvores e arbustos encontrados na região como forragem. Outras 

consequências negativas da presença desses animais no Monumento são de servirem de 

dispersores de sementes exóticas (DANTAS e RIBEIRO, 2007) e de agentes 

contaminantes, como os estreptococos e os coliformes fecais, presentes nas fezes 
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conduzidas para os cursos de água (FISZON et al., 2003). O controle desta ameaça tem se 

mostrado ineficaz, pois apesar do Monumento estar delimitado por cercas, as mesmas não 

impedem o acesso dos moradores do entorno de trazer os animais. Várias reuniões de 

esclarecimento e conscientização foram realizadas com esses moradores, mas o problema 

persiste. 

 

   

Figura 3. Presença de animais domésticos em diversas partes do MONA Grota do Angico, Sergipe. A) 

Gado; B) Jegue.  

 

Foi registrada a ocorrência de cinco plantas exóticas invasoras, sendo que a mais 

preocupante foi Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton (algodão-de-seda), por possui 

maior população (Fig. 4A). Segundo Souto et al. (2008), a mesma possui uma ampla 

distribuição geográfica e disseminada com muita facilidade por regiões semiáridas, onde a 

dispersão é facilitada por apresentar sementes aladas envoltas por uma plumagem que 

auxilia o seu transporte pelo vento. No MONA Grota do Angico esta espécie apresenta 

moderada densidade populacional e está restrita a uma área de tamanho considerável, em 

terrenos arenosos próximo a margem do Rio São Francisco. Merecem destaque as espécies 

Mimosa pigra L. var. pigra (Fig. 4B) e Lantana camara L. (Fig. 4C), inclusas entre as 100 

maiores pragas do mundo (LOWE et al., 2000). A primeira é mais preocupante por 

margear praticamente todo o leito do Rio São Francisco, já Lantana camara L., foi 

encontrada no máximo com cinco indivíduos restritos a uma área próxima a residência da 

propriedade particular. Outras espécies registradas foram Psidium guajava L. e 

Rhynchelythrum repens (Willd.) C.E. Hubb., com baixas densidades e restritas a uma área 

pontual. Nessa mesma propriedade particular, foram observadas outras espécies exóticas 

invasoras como Mangifera indica L. (mangueira), Psidium guajava L. (goiabeira) e 

Tecoma stans (L.) Kunth (amarelinho). Não se sabe exatamente os efeitos que a presença 

dessas espécies exóticas invasoras exercem sobre a flora e fauna do Monumento. 

A B A 
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Figura 4. Presença de espécies vegetais exóticas invasoras no MONA Grota do Angico, Sergipe. A) 

Calotropis procera; B) Mimosa pigra var. pigra; C) Lantana camara. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Através da análise das características de paisagem do MONA Grota do Angico é 

possível constatar que o tamanho, a forma e a conectividade são suficientes para a 

manutenção das espécies de plantas e de animais. Dessa forma, a criação de uma área 

protegida baseada no valor biológico mostra-se eficaz em áreas de Caatinga. 

Acredita-se que a criação e a implantação do MONA Grota do Angico em 2007, 

juntamente com a presença de um gestor na área, a construção da sede em 2009-2010 com 

posto de fiscalização, além da elaboração do plano de manejo e da formação do conselho 

consultivo em 2010, foram imprescindíveis para a redução de algumas ameaças como a 

caça, o fogo e o desmatamento. Apesar do turismo e da recreação serem atividades 

regulares na área, não foram considerados ameaças devido ao baixo número de visitantes. 

Contudo, é importante salientar que, independente do número de turistas, é necessário um 

monitoramento constante das trilhas de visitação, principalmente na trilha de acesso a 

“Grota do Angico”, visto que no futuro próximo o número de visitantes deve aumentar. 

Também propõe-se o estudo da capacidade de suporte das trilhas, além da elaboração de 

projetos de educação ambiental.  

Com relação à herbivoria por caprinos, é urgente a retirada desses animais, já que 

os mesmos trazem danos irreparáveis à flora local. No que diz respeito à presença de 

espécies exóticas invasoras, são necessários o monitoramento e a seleção de métodos de 

controle adequados para cada espécie. 
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Apesar de ser uma área protegida por lei, ainda está suscetível a ameaças. 

Monitorá-las e desenvolver estratégias para minimizá-las são imprescindíveis para uma 

melhor conservação da biodiversidade nessa Unidade de Conservação. 
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CONCLUSÕES GERAIS 
 

 

Evidencia-se que a comunidade arbórea e arbustiva do MONA Grota do Angico 

está em fase inicial de sucessão ecológica, em que as espécies pioneiras são dominantes e 

as secundárias iniciais estão começando a estabelecer-se, em função dos distúrbios 

antrópicos aos quais a área de estudo esteve submetida no passado. A provável razão para 

esta degradação seria a extração seletiva de madeira, queimadas e a herbivoria por 

caprinos, pois constituem fatores capazes de afetar a estrutura da comunidade da Caatinga, 

interferindo também na regeneração natural das espécies. 

Acredita-se que o tempo de preservação da área não foi suficiente para que as 

plantas tenham atingido seu porte máximo. Apesar de a mesma ter sofrido forte pressão 

antrópica, a tendência é que, se permanecer sem intervenções, o ambiente recupere a sua 

estrutura. Tais singularidades florísticas e estruturais encontradas reforçam a importância 

da área para a conservação da biodiversidade, mesmo quando a vegetação pertença às fases 

inicial ou média, pois são imprescindíveis para manutenção da fauna e flora local, servindo 

como áreas de conectividade, facilitação ao fluxo de dispersores e como bancos genéticos 

ex situ de espécies vegetais.  

A respeito das síndromes de dispersão encontradas no MONA Grota do Angico, a 

zoocoria foi o tipo de dispersão predominante. Entretanto, a diferença percentual 

encontrada entre as espécies zoocóricas e autocóricas na comunidade e nos diferentes 

estratos revelou-se pequena. Apesar de terem sido analisados frutos de muitas espécies, 

outros ficaram de fora deste estudo por não terem sido identificadas a nível específico. 

Acredita-se que, com a inclusão destas espécies, um padrão a respeito da dominância das 

categorias de síndromes de dispersão para a área de estudo possa ser alcançando. 

Com relação aos aspectos fenológicos reprodutivos, foi verificado um pico de 

floração no período seco e um pico de frutificação, após o pico de floração, no final do 

período seco e início do chuvoso, sugerindo que fenofases se apresentam dispostas em 

torno do período seco. Contudo, outros fatores não analisados, como luminosidade e stress 

hídrico, podem interferir neste padrão fenológico. Estudos fenológicos envolvendo 

observações sistemáticas a longo prazo para um maior número de espécies e indivíduos são 

necessários para confirmar os padrões apresentados, possibilitando compreender a 

influência dos fatores bióticos e abióticos nos padrões fenológicos das espécies e a 

dinâmica e conservação do bioma Caatinga. 
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Através da análise das características de paisagem do MONA Grota do Angico é 

possível constatar que o tamanho, a forma e a conectividade são suficientes para a 

manutenção das espécies de plantas e de animais. Dessa forma, a criação de uma área 

protegida baseada no valor biológico mostra-se eficaz em áreas de Caatinga. 

Acredita-se que a criação e a implantação do MONA Grota do Angico em 2007, 

juntamente com a presença de um gestor na área, a construção da sede em 2009-2010 com 

posto de fiscalização, além da elaboração do plano de manejo e da formação do conselho 

consultivo em 2010, foram imprescindíveis para a redução de algumas ameaças como a 

caça, o fogo e o desmatamento. Entretanto, é importante salientar que, independente do 

número de turistas, é necessário um monitoramento constante das trilhas de visitação, 

principalmente na trilha de acesso a “Grota do Angico”, visto que no futuro próximo o 

número de visitantes deve aumentar. Também propõe-se o estudo da capacidade de suporte 

das trilhas, além de projetos de educação ambiental. Com relação à herbivoria por 

caprinos, é urgente a retirada desses animais, já que os mesmos trazem danos irreparáveis à 

flora local. No que diz respeito à presença de espécies exóticas invasoras, são necessários o 

monitoramento e a seleção de métodos de controle adequados para cada espécie. Apesar de 

ser uma área protegida por lei, ainda está suscetível a ameaças. Monitorá-las e desenvolver 

estratégias para minimizá-las são imprescindíveis para uma melhor conservação da 

biodiversidade nesta Unidade de Conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


