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RESUMO 
 

A Floresta Atlântica destaca-se pela diversidade biológica, pelo elevado número 

de espécies ameaçadas e pelas elevadas taxas de desmatamento. Essa biodiversidade 

confere maior complexidade e estabilidade nas comunidades, que estão relacionadas à 

riqueza de espécies, à conectância, à força de interação, à equitatividade e a resiliência 

que vão levar ao equilíbrio ecológico dos remanescentes. Este estudo foi realizado com o 

objetivo de avaliar os tatus de conservação em remanescentes de Floresta Atlântica do 

Estado de Sergipe, no entorno de cavernas. Para isso, foram realizadas sete expedições 

botânicas no entorno (raio de 60 metros) de nove cavernas em áreas neste bioma. O 

material inventariado foi listado e as espécies classificadas de acordo com algumas 

categorias, incluindo as endêmicas da Mata Atlântica, grupos ecológicos e exóticas. Foi 

verificada a presença de 255 espécies distribuídas em 188 gêneros e 70 famílias, destas 

95 espécies não haviam sido registradas em estudos anteriores. Os remanescentes que 

apresentaram o maior número de espécies foram os localizados no entorno da Caverna 

Vassouras (81 spp.) e da Caverna Tramandaí (64 spp.). Fabaceae (31 spp.) foi a família 

com maior riqueza de espécies, seguida de Asteraceae (18 spp.), Poaceae (17 spp.), 

Euphorbiaceae e Malvaceae (14 spp. cada), Rubiaceae e Cyperaceae (13 spp. cada). 

Foram 88% de espécies nativas,5% de espécies endêmicas e 12% de exóticas. Em relação 

aos grupos ecológicos, as pioneiras e as secundárias iniciais se destacaram. Análise de 

Cluster indica baixa similaridade florística (<36%) entre os entornos das cavernas. 

Apenas os remanescentes das Cavernas: Casa do Caboclo, Das Vespas, Vassouras e 

Urubu compartilharam espécies. Portanto, a importância da conservação do entorno de 

Cavernas sergipanas é notória nos resultados obtidos, pela riqueza florística, pela 

diversidade dos grupos tanto pela dispersão de sementes que confere à manutenção dos 

ecossistemas como ferramenta de restauração ecológica. 

 

 

Palavra-chaves: Floresta Atlântica; Status de Conservação: Fabaceae; Asteraceae; 
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1. INTRODUÇÃO 

A Floresta Atlântica se destaca pela biodiversidade e seu importante papel nos 

ecossistemas que vão auxiliar com inúmeros serviços ambientais, dentre os principais 

pode-se citar:a dispersão, a proteção de mananciais, o controle biológico, e pelas diversas 

condições geográficas de sua distribuição, assim como, aos mais variados microclimas 

dessas florestas, de quentes a úmidos, a ambientes com temperaturas moderadas 

(PEREIRA, 2009). 

MacArthur & Wilson (1967) discutem à estabilidade na riqueza de espécies 

mesmo com mudança na composição ao longo do tempo, uma vez que os atores atribuem 

isso ao equilíbrio dinâmico ou estabilidade das comunidades. 

A biodiversidade dispõe de importantes variáveis, como a complexidade que 

remete à riqueza de espécies, à conectância, à força de interação e a equitatividade. Assim 

como, a estabilidade que consiste das variáveis: resiliência, persistência, resistência e a 

variabilidade levando ao equilíbrio ecológico das comunidades (PINTO-COELHO, 

2000). 

Neste sentido, a Floresta Atlântica é um conjunto de fitofisionomias, que estão 

representadas pelos campos naturais, manguezais, restingas e outras formações florestais, 

que são denominadas de ecossistemas associados, formando diferentes paisagens que se 

estendem em 17 estados brasileiros em uma área de cerca 1.300.000 km2 (MMA, 2010). 

A Floresta Atlântica está localizada por todo o litoral brasileiro, paraguaio, e parte 

do litoral argentino. Apesar de abrigar grande parte da diversidade biológica, é 

considerada como um dos biomas mais ameaçados, tanto no Brasil, como nos outros 

países em que se encontra. No território brasileiro, a Floresta Atlântica apresenta o maior 

número de espécies ameaçadas comparada com outros países (SOS MATA 

ATLANTICA, 2015).  

No Brasil, a Floresta Atlântica se estende de norte a sul, onde se limita com 

diferentes biomas, como a Caatinga e o Cerrado (PEREIRA, 2009). Entretanto, o 

desmatamento está cada vez mais crescente e, consequentemente, as áreas nativas estão 

sendo gradativamente reduzidas, pois são substituídas por pastagens, inclusive em regiões 

cársticas, sendo assim, as populações de morcegos frugívoros e insetívoros diminuem, o 

que provoca o aumento na densidade de hematófagos (SCALEANTE et al., 1996; 

DONATO et al., 2014). Justamente por essas regiões abrigarem cavernas que muitas 

vezes são vulneráveis as atividades antrópicas, por abrigar espécies endêmicas, que 
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apresentam fragilidade as alterações ambientais, que levam à redução de recursos 

disponíveis, à redução na capacidade de recuperação, uma vez que as populações tendem 

a diminuírem como resultado da interferência direta e indireta nas estratégias de vida 

dessas espécies (DONATO, 2011). 

Diversos fatores podem influenciar diretamente na estrutura e na complexidade 

das comunidades vegetais, como às associações negativas que podem levar ao 

favorecimento da abundância de algumas espécies e provocando perda de biodiversidade 

(ARAÚJO et al., 2012). A cobertura atual da Floresta Atlântica corresponde a menos de 

10% da cobertura original, apresentando taxas elevadíssimas de desmatamento, 

correspondente a cerca de 24.000 ha por ano (SOS MATA ATLANTICA, 2015).  

Apesar do exposto, ainda são poucos os estudos voltados para o manejo dessas 

espécies, fazendo-se necessárias políticas públicas que promovam ações de conservação 

e a restauração de remanescentes, visto que este bioma está entre os mais ricos em 

biodiversidade no mundo (LAGOS & MULLER, 2007).  

A Floresta Atlântica possui cerca de 530 espécies incluídas na lista vermelha de 

ameaçadas de extinção, entre espécies de plantas, anfíbios, aves, e mamíferos. Além 

disso, a mesma abriga espécies endêmicas, que acabam se tornando alvo de preocupação 

no que se refere às mudanças que venham a ocorrer em seus habitats naturais, o que 

agravaria ainda mais o número de espécies ameaçadas (TABARELLI et al., 2005). 

Diante dos problemas citados referentes ao atual cenário da Floresta Atlântica e 

sua fragmentação, para VIANA & PINHEIRO (1998) os fragmentos de florestas não são 

autossustentáveis, pois o aumento da degradação dos mesmos resulta na exposição aos 

fatores relacionados à fragmentação, com uma maior exposição ao efeito de borda, o 

isolamento de populações, e a redução de área de vida natural, e consequente perda de 

biodiversidade. 

Neste sentido, colocam os processos ecológicos em risco, devido à redução de 

área nativa das espécies do bioma Floresta Atlântica, a exemplo disso, a dispersão que é 

considerada um processo chave nos ecossistemas terrestres, pela importância de manter 

o sucesso reprodutivo das plantas e, assim, condiciona à natural auto-regeneração da 

floresta (RAMALHO & BATISTA, 2005). 

 

Em Sergipe, a faixa correspondente aos fragmentos de Floresta Atlântica é de 

aproximadamente 40 km de largura e estão localizados na zona litorânea do estado e veem 
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sofrendo diversos impactos antropogênicos, com o desmatamento sendo o principal 

dentre estes (LANDIM &FONSECA, 2007). 

Os fragmentos de Floresta Atlântica de Sergipe, principalmente onde importantes 

nascentes de rios estão localizadas, veem suportando às mais diversas problemáticas 

relacionadas a supressão da vegetação, que é ocasionada pela acelerada antropização, 

centros agrícolas e pela pecuária, deixando apenas pequenas manchas ou fragmentos 

isolados no estado (FERREIRA, 2011). 

Outros componentes da paisagem também sofrem com a crescente demanda 

urbana, a exemplo disso, as paisagens dunares do litoral do estado de Sergipe que veem 

sendo alteradas com a ocupação desordenada e o mau planejamento ambiental do uso e 

ocupação dos solos nos últimos anos (OLIVEIRA et al., 2011).  

As florestas tropicais são consideradas como grandes mosaicos compostos de 

retalhos de diferentes idades, dimensões e composições de espécies.  A partir disso, a 

sucessão secundária começa a ser discutida, visto que esses mosaicos apresentariam 

fragmentos com estágios sucessionais diferentes, e, sendo um importante aspecto para a 

compreensão da diversidade e estrutura dessas florestas tropicais, principalmente para sua 

conservação (KAGEYAMA, 1987). 

A análise de categorias sucessionais é uma estratégia para compreender a situação 

do mosaico sucessional em diferentes locais de uma floresta e ao mesmo tempo 

reconhecer quais fatores determinam o padrão de distribuição sucessional em distintas 

localidades (GANDOLFI, et al., 1995). Além disso, auxiliam com informações 

fitogeográficas e evolutivas para melhor entender as variações florísticas de uma mesma 

formação florestal, na perspectiva de realizar estudos para a preservação e recuperação 

destas (GANDOLFI, et al., 1995).  

Na Floresta Atlântica estão inseridas as cavernas que abrigam uma grande 

variedade de comunidades, com espécies endêmicas. As cavernas ou cavidades naturais 

são ambientes subterrâneos complexos que vão de canais verticais a horizontais, com 

fendas irregulares, que formam um sistema de condutos sendo a água o principal agente 

responsável pela modelagem das rochas (ICMBIO, 2015).  

Geralmente as cavernas são caracterizadas pelas entradas extensas, que na maioria 

das vezes abrigam outras espécies da fauna, como os morcegos. É possível encontrar uma 

ligação, na maioria das vezes, entre as espécies botânicas e os habitantes dessas cavernas 

(SCALEANTE et al., 1996).  
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A vegetação do entorno de cavernas se destaca pelo avanço em direção ao interior 

da entrada que dá acesso às cavidades, principalmente em regiões do centro oeste 

brasileiro, inclusive, a flora está ali independente das cavernas, mas elas podem ter 

associação com as espécies que vivem em seu interior e, nesse conjunto, prevalece a 

necessidade de sua conservação (SCALEANTE et al., 1996). 

O Brasil conta com mais de 15.849 cavidades naturais com e sem informações 

relacionadas à geologia, geomorfologia e localização, enquanto que o estado de Sergipe 

apresenta 111 cavidades, distribuídas em 20 municípios (CNC, 2016; CANIE, 2016). A 

maior parte da informação de cavernas sergipanas foi registrada por espeleólogos da 

ONGCENTRO DA TERRA, em diferentes instituições e cadastros, dos quais: 104 

cavidades estão no Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil (CNC), da Sociedade 

Brasileira de Espeleologia (SBE) e 62 se encontram no Cadastro Nacional de Informações 

Espeleológicas (CANIE), do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – 

CECAV. A maior concentração de cavernas em Sergipe está situada em remanescentes 

florestais da Floresta Atlântica, com aproximadamente 71cavidades naturais ocorrendo 

este bioma (CNC, 2016; CANIE, 2016). 

Apesar de poucos estudos voltados para o conhecimento da composição de 

espécies botânicas no entorno de cavernas do estado de Sergipe, dois estudos destacam-

se pelo fato de evidenciar áreas com alto nível de degradação, porém, com resistência da 

biodiversidade, uma vez que há notória riqueza florística citada nestes estudos (DONATO 

& RIBEIRO, 2011; SANTANA JÚNIOR et al., dados não publicados). 

Um levantamento florístico no entorno de cavernas localizadas em remanescentes 

de Floresta Atlântica e Caatinga de Sergipe mostrou a grande diversidade de grupos 

taxonômicos e a expressiva riqueza de espécies para os remanescentes de Floresta 

Atlântica (SANTANA JÚNIOR et al., dados não publicados). Porém, são muitos os 

problemas relacionados ao estado de conservação, tanto, do ambiente interno e externo 

às cavernas. Alguns deles foram citados por DONATO et al. (2014), ao reforçarem que 

se houver dano sobre o ecossistema cavernícola, a disponibilidade dos recursos naturais, 

pode ser afetada, devido a esses impactos ambientais. Vale ressaltar que os ecossistemas 

cavernícolas dependem do aporte de matéria orgânica oriunda dos ecossistemas de seu 

entorno, assim os impactos ao entorno de cavernas compromete a conservação desses 

ecossistemas. 

De acordo com a Constituição Federal brasileira de 1988, no artigo 20, inciso X, 

são bens da união e devem ser protegidas: “as cavidades naturais subterrâneas e os sítios 
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arqueológicos e pré-históricos”. Além disso, o Decreto nº 6.640, de 7 de novembro de 

2008 em seu artigo 1º determina: 

As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional deverão ser 

protegidas, de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, 

bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, 

recreativo e educativo (BRASIL, 2016). 

 

Um importante instrumento de gestão de políticas públicas, o Plano de Ação 

Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico nas Áreas Cársticas da Bacia 

do Rio São Francisco – Cavernas do São Francisco direciona para a conservação de áreas 

cársticas, com a finalidade de dar flexibilidade ao acesso de conhecimento, a trazer 

informações espeleológicas e unir as instituições para o crescimento social e econômico 

coma preocupação com o entorno dessas cavidades e sua conservação , e a consequente 

conservação de sua biodiversidade. Isso visto que as cavernas apresentam valor científico 

e suas riquezas minerais e fossilíferas para essas regiões (PAN, 2012). 

Todavia, a população e o poder público exercem um papel importante na 

sociedade, por meio da sensibilização para conservar o patrimônio espeleológico bem 

como os ecossistemas de seu entorno, em especial a vegetação do entorno, que se destaca 

pela notória relevância biológica e ecológica dos remanescentes florestais de Floresta 

Atlântica de Sergipe. 

Sabendo da redução de áreas nativas de Floresta Atlântica, e com isso a perda de 

hábitats, a Teoria de Biogeografia de Ilhas remete a importância da conectividade 

funcional entre remanescentes florestais, não sendo diferente quanto aos remanescentes 

no entorno de cavernas, para impedir uma exorbitante perde de espécies nessas áreas pela 

fragmentação, espécies essas muitas vezes endêmicas. Por isso, que por meio do 

conhecimento da composição florística e dos grupos ecológicos sucessionais são 

importantes ferramentas para auxiliar na analise o atual status de conservação nessas 

áreas.   

Podendo direcionar políticas públicas mais eficientes, com práticas de educação 

ambiental efetiva e de forma mais consistente nas comunidades que vivem nas 

proximidades das cavernas. 

O presente estudo traz os tatus de conservação em remanescentes de Floresta 

Atlântica do Estado de Sergipe no entorno de cavernas, para que se torne subsídios futuros 

para diversos estudos incluindo planos de manejo visando a conservação da 

biodiversidade inserida neste ecossistema. 
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2. OBJETIVOS: 

Objetivo Geral: 

Avaliar o status de conservação em remanescentes de Floresta Atlântica do Estado 

de Sergipe, no entorno de cavernas. 

 

Objetivos Específicos:  

1- Caracterizar os remanescentes de Floresta Atlântica, no entorno de cavernas do 

estado de Sergipe, destacando seus principais representantes; 

2- Destacar a diversidade florística existente no entorno das cavernas; 

3- Classificar o status de conservação através dos grupos ecológicos sucessionais; 

4- Contribuir para o desenvolvimento dos objetivos do Plano de Ação para a 

Conservação do Patrimônio Espeleológico nas Áreas Cársticas da Bacia do Rio São 

Francisco através do conhecimento das espécies nestes remanescentes; 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS  

3.1. Área de Estudo 

O estudo foi desenvolvido em nove áreas de Floreta Atlântica, localizadas em 

remanescentes no entorno de cavernas, nos municípios de Divina Pastora, Japaratuba, 

Maruim e Nossa Senhora do Socorro (ANEXO I). 

A amostragem consistiu na determinação de um raio de 60m das nove áreas 

relacionadas ao entorno das cavernas, são elas: Caverna do Urubuzinho e Caverna Sobe 

e Desce (estão tão próximas que compartilham o mesmo raio de 60m), por isso foram 

considerados como uma única área denominada de Grupo UBSD; Caverna Vassouras, e 

Caverna do Urubu, no município de Divina Pastora; Caverna da Pedra Branca, no 

município de Maruim; Caverna Casa do Caboclo, Caverna das Vespas, no município de 

Japaratuba; Caverna do Formigueiro, Caverna do Morcego Solitário, Caverna do Pau 

Cruzado e Caverna das Duas Ferroadas(estão dentro do mesmo raio de 60m), por isso 

foram considerados como uma única área denominada de Grupo NSS, Caverna dos 

Tambores e Caverna da Depressão, no município de Nossa Senhora do Socorro (ANEXO 

II). 

3.1.1. Remanescentes de Floresta Atlântica no entorno de cavernas por 

município  
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3.1.1.1. Remanescente no município de Maruim no entorno de caverna 

O remanescente da caverna de Pedra Branca (10.7718ºS 37.1315ºW) está 

localizado no povoado de Pedra Branca, no município de Maruim, tendo como referência 

principal a proximidade com o Posto Flecha na BR 101 às margens do Rio Sergipe (Figura 

2b). O entorno desta caverna apresenta vegetação predominante arbustiva-arbórea. Além 

disso, há presença de trepadeiras e ervas, muitas delas com flores e frutos. A maioria das 

espécies arbóreas presentes nesta área não estavam férteis no momento da amostragem, 

logo, apenas foram fotografadas (Figura 2a).  

 

Figura 2. Entorno da Caverna de Pedra Branca, localizado em um remanescente de Floresta Atlântica no 

município de Maruim, Sergipe. (A) Vegetação arbustiva-arbórea no entorno da Caverna de Pedra Branca e 

a entrada desta cavidade. (B) Margem do Rio Sergipe e mata ciliar, junhode2015. 

 

3.1.1.2. Remanescentes no município de Divina Pastora no entorno de 

cavernas 

O remanescente da Caverna do Urubu (10.4358ºS 37.0956ºW) está localizado à 

direita da margem do Rio Sergipe, na fazenda São Joaquim, na divisa entre os municípios 

de Riachuelo e Divina Pastora. O entorno desta caverna apresenta predomínio de 

vegetação arbustiva-arbórea (Figura 3). 
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Figura 3. Entorno da Caverna do Urubu, localizado em um remanescente de Floresta Atlântica no 

município de Divina Pastora, Sergipe. (A)Umas das entradas que dá acesso à Caverna do Urubu. (B) 

Vegetação arbustiva-arbórea, julho de 2015. 

Enquanto o remanescente da Caverna Vassouras (10.4118ºS 37.0807ºW) está 

localizado na Fazenda Vassouras. O entorno desta caverna está inserido em um fragmento 

florestal, com vegetação predominantemente arbórea, porém, a pecuária é desenvolvida 

no entorno desse fragmento (Figura 4).    
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Figura 4. Entorno da Caverna Vassouras, localizado em um remanescente de Floresta Atlântica no 

município de Divina Pastora, Sergipe. (A) Abismo da Caverna Vassouras com vegetação rasteira e um 

representante da avifauna do local. (B) Ilha de vegetação nativa isolada na paisagem, onde a Caverna 

Vassouras está inserida, agosto de 2015.  

Já o Grupo UBDS corresponde à Caverna Urubuzinho e à Caverna Sobe e Desce 

(10.6394ºS 37.1819ºW) por estarem no mesmo raio de 60m da amostragem do presente 

estudo. Estas duas cavernas estão localizadas em remanescente na fazenda São Joaquim, 

à direita da margem do Rio Sergipe, sendo uma área de mangue (Figura 5b). Há 

predomínio de espécies exóticas (bambus), em geral a vegetação se destaca pelo porte 

arbustivo-arbóreo (Figura 5c). 
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Figura 5. Entorno do Grupo UBSD, que corresponde a Caverna do Urubuzinho e a Caverna do Sobe e 

Desce, localizado em um remanescente de Mata Atlântica no município de Divina Pastora, Sergipe. (A) 

Entorno da Caverna do Urubuzinho com predomínio de espécies arbóreas. (B) Vegetação à frente da 

Caverna do Urubuzinho em uma área de mangue. (C) Ilha de bambu com pouca vegetação nativa. (D)  Uma 

das entradas da Caverna do Sobe e Desce, setembro de 2015. 

 

 

3.1.1.3. Remanescentes no município de Japaratuba no entorno de 

cavernas 

O remanescente da Caverna Casa do Caboclo (10.3757ºS 36.5259ºW) está 

localizado no povoado São José. A vegetação do entorno desta cavidade apresenta 

predominância de espécies herbáceas, porém, os hábitos herbáceos e arbustivos também 

foram observados e catalogados (Figura 6). Foi observada a presença de coqueiros (Cocos 

nuciferaL.) no entorno da Caverna Casa do Caboclo. No período da amostragem a 

vegetação estava roçada e algumas árvores e arbustos podados.    
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Figura 6. Entorno da Caverna Casa do Caboclo, localizado em um remanescente de Floresta Atlântica no 

município de Japaratuba, Sergipe. (A) Entrada principal da Caverna Casa do Caboclo com raízes na 

claraboia. (B) Remanescente de vegetação nativa com presença de cultivos de cocos, julho de 2015. 

O remanescente da Caverna das Vespas (10.3758ºS 36.5257ºW) também está 

localizado no povoado São José. O remanescente florestal desta caverna está 

caracterizado por árvores, arbustos e trepadeiras e raízes na claraboia (Figura 7). 
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Figura 7. Entorno da Caverna das Vespas, localizado em um remanescente de Floresta Atlântica no 

município de Japaratuba, Sergipe. (A) Entorno da Caverna das Vespas em destaque à entrada principal 

desta caverna com raízes na claraboia. (B) Vegetação com predomínio de indivíduos arbóreos no entorno 

da Caverna das Vespas, novembro de 2015. 

 

3.1.1.4. Remanescentes no município de Nossa Senhora do Socorro no 

entorno de cavernas 

O remanescente da Caverna dos Tambores (10.5147ºS 37.1013ºW) está localizado 

no povoado Oiteiros no município de Nossa Senhora do Socorro, em uma área que 

pertence à Votorantim Cimentos. A vegetação desta caverna apresenta indivíduos de 

diferentes hábitos que vai de herbáceo à arbóreo, uma área de Mata fechada (Figura 8).  
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Figura 8. Entorno da Caverna dos Tambores em um remanescente de Floresta Atlântica no município de 

Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. (A) Vegetação fechada com predomínio de arbustos. (B) Vegetação 

mais espaça em frente da entrada principal, setembro de 2015. 

O remanescente da Caverna da Depressão (10.5123ºS 37.1003ºW) está localizado 

no povoado Oiteiros, em uma área pertencente à Votorantim Cimentos. A vegetação do 

entorno desta caverna está representada por arbustos, árvores e poucas herbáceas (Figura 

9). 
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Figura 9. Entorno da Caverna da Depressão, localizado em um remanescente de Floresta Atlântica no 

município de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. (A) Entorno da Caverna da Depressão em destaque à 

entrada principal desta caverna (B) Vegetação com predomínio de arbustos no entorno da Caverna da 

Depressão. 

O remanescente do Grupo NSS representado pela Caverna do Morcego Solitário, 

a Caverna do Formigueiro, a Caverna do Pau Cruzado e a Caverna das Duas Ferroadas 

(10.5129ºS 37.1007ºW) também está localizado no povoado Oiteiros, em uma área que 

pertence à Votorantim Cimentos. Estas cavernas formam uma única área de amostragem 

nesse remanescente florestal com predomínio de vegetação arbórea (Figura 10). 
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Figura 10. Entorno das cavernas do Grupo NSS. (A) Destaque para a entrada principal da Caverna do 

Morcego Solitário. (B) Vegetação com predomínio de arbustos no entorno da Caverna Morcego Solitário. 

(C) Entrada principal da Caverna do Formigueiro. (D) Vegetação do entorno da Caverna do Formigueiro 

com predomínio de arbustos.  (E) Vegetação arbustiva no entorno da Caverna do Pau Cruzado. (F) Entrada 

principal da Caverna do Pau Cruzado. (G) Entrada principal da Caverna das Duas Ferroadas. (H) O entorno 

da Caverna das Duas Ferroadas apresenta vegetação composta de cactos e de epífitas, setembro de 2015. 

 

3.2. Amostragem Florística 

Para a amostragem do material vegetal, foram realizadas sete expedições 

botânicas aos remanescentes florestais, uma a duas vezes por mês, que corresponde aos 

períodos de 10 junho, 06 e 27 de julho, 31 de agosto, 14 e 28 de setembro e 06 de 

novembro, no ano de 2015. Apenas as espécies férteis foram coletadas e prensadas, 

fazendo uso de papelões, jornais e pensas de madeira para a proteção do material (MORI 

et al., 1985) (Figura 11). 
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Figura 11. (A) Processamento de material botânico coletado. (B) Amostragem da área de estudo. (C) e (D) 

Identificação das plantas através da comparação com material do acervo do herbário da Universidade 

Federal de Sergipe (ASE). (E) e (F) Procedimentos de campo e de laboratório. 

No laboratório de Sistemática Vegetal, o material foi desidratado em uma estufa 

com temperatura de 60ºC e em seguida incorporado ao acervo do herbário da 

Universidade Federal de Sergipe (ASE). As espécies estéreis não foram coletadas pelo 

fato de não estarem dentro das exigências de depósito do herbário ASE, mas no caso de 

algumas frutíferas foram fotografadas e citadas no estudo.  

A identificação das espécies foi realizada com o auxílio de chaves taxonômicas e 

através de comparação com exsicatas do acervo do Herbário da Universidade Federal de 

Sergipe (ASE) e com auxílio dos especialistas Dra. Ana Paula do Nascimento Prata – 

Cyperaceae, Aline Costa Mota – Poaceae, Dra. Maria de Fatima de Araújo – 

Euphorbiaceae e Dr. André Amorim – Malpighiaceae. 

O APG III (2009) foi adotado como o sistema de classificação das espécies, 

enquanto que a grafia das mesmas foi verificada nos bancos de dados da Lista da Flora 

do Brasil (2016), e no The Plant List (2016). 
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As espécies foram listadas e organizadas em ordem alfabética de suas famílias 

botânicas. Além do nome científico, nome popular e do hábito (SOUZA &LORENZI, 

2012), consta nesta listagem informações sobre outras categorias tais como: plantas 

endêmicas da Floresta Atlântica (STEHMANN et al., 2009), exóticas (LORENZI, 2008; 

MORO et al. 2012) e a Lista de espécies da Flora do Brasil, ameaçadas de extinção 

(MMA, 2014) e plantas raras (MARTINELLI et al., 2014).  

 

3.3. Análises dos dados 

Para ampliar as informações do presente estudo foi utilizado dado secundário, que 

consiste na listagem florística de GOMES et al.(2015) no entorno das cavernas: Caverna 

do Faleiro, Gruta Matriana, Caverna dos Aventureiros, Gruta da Pedra Furada e a Caverna 

do Tramandaí, localizadas em remanescentes de Mata Atlântica, no munícipio de 

Laranjeiras.  

O indicador de conservação utilizado neste estudo foi o proposto por GANDOLFI 

et al. (1995) e FONSECA & RODRIGUES (2000), que classifica as espécies em grupos 

ecológicos representados em 4 categorias sucessionais:  

i) pioneiras - dependentes de luz que não ocorrem no sub-bosque, desenvolvendo-se em 

clareiras ou nas bordas da floresta; ii) secundárias iniciais - ocorrem em condições de 

sombreamento médio ou luminosidade não muito intensa, ocorrendo em clareiras 

pequenas, bordas de clareiras grandes, bordas da floresta ou sub-bosque não densamente 

sombreado; iii) secundárias tardias - desenvolvem-se no sub-bosque em condições de 

sombra leve ou densa, podendo aí permanecer toda a vida ou então crescer até alcançar o 

dossel ou a condição de emergente; iv) sem caracterização - em função da carência de 

informações, não puderam ser enquadradas em nenhuma das categorias anteriores. Mas, 

as espécies não citadas nestes trabalhos foram classificadas de acordo com outros estudos 

e a partir de observações (comportamento e hábito) destas nas áreas de estudo 

(FONSECA & RODRIGUES, 2000). 

E para testar a similaridade florística entre os entornos de cavernas localizados 

em remanescentes de Floresta Atlântica de Sergipe, em função da composição da flora, 

foi realiza da uma análise multivariada, tipo Cluster através do coeficiente de variação 

UPGMA, que utiliza média geral não ponderada, e o índice de similaridade de 

JACCARD, que utiliza a presença ou ausência das espécies, no qual se gerou um 

dendrograma com auxílio do software Past (HAMMER et al., 2001). 
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4. RESULTADOS 

Foi verificada a presença de 70 famílias, 188 gêneros e 255 espécies no entorno 

de 18 cavernas localizadas em remanescentes de Floresta Atlântica de Sergipe (ANEXO 

IV). Destas, 95 espécies não haviam sido registradas em estudos anteriores com a flora 

do entorno de cavernas. Os fragmentos florestais que apresentaram o maior número de 

espécies foram a Caverna Vassouras (81) e a Caverna Tramandaí (64), (Figura 12). 

Enquanto que aqueles que apresentaram o menor número de espécies foram a Caverna 

dos Aventureiros e a Gruta Matriana com apenas (4) espécies da flora de Sergipe (Figura 

12). 

Figura 12. Riqueza de espécies da flora no entorno das cavernas: Caverna Vassouras (1),Caverna do Urubu 

(2),Caverna do Urubuzinho e Caverna Sobe e Desce (Grupo UBSD) (3), em Divina Pastora, Caverna da 

Pedra Branca (4), em Maruim, Caverna Casa do Caboclo (5) e Caverna das Vespas (6), em Japaratuba, 

Caverna do Formigueiro, Caverna do Morcego Solitário, Caverna do Pau Cruzado, Caverna das Duas 

Ferroadas(Grupo NSS) (7), Caverna dos Tambores (8),Caverna da Depressão (9),  em Nossa Senhora do 

Socorro, Cavernas analisadas por GOMES et al. (2015):Caverna do Faleiro (10), Gruta Matriana (11), 

Caverna dos Aventureiros (12),Gruta da Pedra Furada (13), e Caverna do Tramandaí (14), em Laranjeiras, 

localizadas em remanescentes de Floresta Atlântica de Sergipe. 

 

Os hábitos expressivos de plantas registradas foram o herbáceo com 109 espécies 

e o arbustivo com 48, e os demais hábitos estiveram presentes, porém, em menor número 

(Figura 13).   
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Figura 13. Hábitos das espécies de plantas registradas no entorno da Caverna Vassouras, Caverna do 

Urubu, Caverna do Urubuzinho e Caverna Sobe e Desce (Grupo UBSD)em Divina Pastora, Caverna da 

Pedra Branca em Maruim, Caverna Casa do Caboclo e Caverna das Vespas, em Japaratuba, Caverna do 

Formigueiro, Caverna do Morcego Solitário, Caverna do Pau Cruzado, Caverna das Duas Ferroadas (Grupo 

NSS), Caverna dos Tambores, Caverna da Depressão em Nossa Senhora do Socorro, localizadas em 

remanescentes de Floresta Atlântica de Sergipe. 

 

As famílias que apresentaram maior riqueza de espécies foram Fabaceae (31 spp.), 

Asteraceae (18 spp.), Poaceae (17 spp.), Euphorbiaceae e Malvaceae (14 spp. cada), 

Rubiaceae e Cyperaceae (13 spp. cada) (Figura 14). 

 

Figura 14. Riqueza de espécies das famílias de plantas registradas no entorno da Caverna Vassouras, 

Caverna do Urubu, Caverna do Urubuzinho e Caverna Sobe e Desce (Grupo UBSD) em Divina Pastora, 

Caverna da Pedra Branca em Maruim, Caverna Casa do Caboclo e Caverna das Vespas, em Japaratuba, 

Caverna do Formigueiro, Caverna do Morcego Solitário, Caverna do Pau Cruzado, Caverna das Duas 

Ferroadas (Grupo NSS), Caverna dos Tambores, Caverna da Depressão em Nossa Senhora do Socorro. 
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Cavernas analisadas por GOMES, et al. (2015):Caverna do Faleiro, Gruta Matriana, Caverna dos 

Aventureiros, Gruta da Pedra Furada, e Caverna do Tramandaí, em Laranjeiras, localizadas em 

remanescentes de Floresta Atlântica de Sergipe. 

 

O gênero que apresentou a maior riqueza de espécies foi Cyperus com seis 

espécies, seguido pelos gêneros Scleria, Croton, Chamaecrista, Crotalaria, Sida, Oxalis, 

Panicum, Urochloa e Physalis que apresentaram duas espécies cada. 

As espécies endêmicas da Floresta Atlântica registradas foram Priva bahiensis 

A.DC., Nassella sellowiana (Nees ex Trin. & Rupr.) Peñail., Oxalis neuwiedii Zucc., 

Cathedra bahiensis Sleumer., Maranta noctiflora Regel & Körn., Malachra helodes 

Mart., Stigmaphyllon blanchetii A. Juss., Dalechampia tiliifolia Lam., Davilla flexuosa 

A.St.-Hil., Scleria reticularis Michx. ex Willd., Aechmea aff. fulgens Brongn., Jacaranda 

obovata Cham., Temnadenia odorifera (Vell.) J.F. Morales., e Schinus terebinthifolius 

Raddi.  

A flora no entorno de cavernas em remanescentes de Mata Atlântica de Sergipe 

mostrou-se com 5% de suas espécies endêmicas a Floresta Atlântica e com 88% de 

espécies nativas e nenhum registro de flora ameaçada foi encontrado, o que seria um 

indicador de conservação. 

Por outro lado, 12% de espécies foram exóticas, o que é preocupante para a 

conservação da vegetação nativa de Mata Atlântica de Sergipe. As espécies exóticas 

registradas foram: Thunbergia alataBojer ex Sims., Ageratum conyzoides L., Bidens 

pilosa L, Commelina benghalensis L., Ipomoea parasitica (Kunth)., Cyclanthera pedata 

(L.) Schrad., Momordica charantia L., Crotalaria pallida Aiton., Crotalaria retusa L., 

Desmodium incanum (Sw.) DC., Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., Eleusine indica 

(L.) Gaertn., Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult., Megathyrsus maximus (Jacq.) 

B.K. Simon&S.W.L. Jacobs., Urochloa fusca (Sw.) B.F.Hansen & Wunderlin., Urochloa 

mollis (Sw.) Morrone & Zuloaga., Physalis angulata L. 

 

4.1. Análise florística dos grupos ecológicos (GE) por caverna 

A partir dos resultados obtidos foi possível observar que dois grupos ecológicos 

se destacam em remanescentes no entorno de cavernas, as pioneiras e as secundárias 

iniciais (Figura 15). 
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Figura 15. Riqueza de espécies da flora e seus respectivos grupos ecológicos, no entorno da Caverna 

Vassouras (CV), Caverna do Urubu (CU), Caverna do Urubuzinho e Caverna Sobe e Desce (Grupo UBSD), 

em Divina Pastora, Caverna da Pedra Branca (CP), em Maruim, Caverna Casa do Caboclo (CC) e Caverna 

das Vespas (CVP), em Japaratuba, Caverna do Formigueiro, Caverna do Morcego Solitário, Caverna do 

Pau Cruzado, Caverna das Duas Ferroadas (Grupo NSS), Caverna dos Tambores (CT), Caverna da 

Depressão (CD), em  Nossa Senhora do Socorro,  localizadas em remanescentes de Floresta Atlântica de 

Sergipe. 

 

4.2. Análise de similaridade florística entre as cavernas  

A partir dos resultados da análise de Cluster, do coeficiente de variação UPGMA, 

e do índice de similaridade de JACCARD, formou-se um dendrograma de similaridade 

florística,que mostra que o entorno das cavernas apresentaram baixa similaridade na 

composição florística, tendo os seguintes agrupamentos; o primeiro que corresponde as 

três cavernas: a Caverna Tramandá, a Caverna do Faleiro e a Gruta da Pedra Furada 

(Laranjeiras, SE), o segundo que corresponde: a Caverna das Vespas, a Caverna Casa do 

Caboclo (Japaratuba, SE) e a Caverna de Pedra Branca (Maruim, SE), o terceiro que 

corresponde ao Grupo UBSD (Divina Pastora, SE), a Caverna dos Tambores, o Grupo 

NSS e a Caverna da Depressão (Nossa Senhora do Socorro, SE), e o quarto agrupamento 

é formado pela Caverna do Urubu e Caverna Vassoura (Divina Pastora, SE) que 

apresentam a maioria de suas áreas, onde se encontram às cavernas, no entanto, o entorno 

das cavernas CM e CA, apresentou nenhuma similaridade com as demais áreas (Figura 

16). 
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Figura 16. Dendrograma de Similaridade florística entre os entornos de cavernas, distribuídas nos 

municípios de Divina Pastora (DP), Laranjeiras (L), Japaratuba (J), Maruim (M) e Nossa Senhora do 

Socorro (NS), em remanescentes de Floresta Atlântica de Sergipe, utilizando a análise multivariada, tipo 

Cluster através do coefieciente de variação UPGMA e o índice de similaridade de JACCARD. CVP = 

Caverna das Vespas, CC = Casa do Caboclo, CP = Caverna da Pedra Branca, Grupo UBSD = G_UBSD, 

CT = Caverna dos Tambores, Grupo NSS = G_NSS, CD = Caverna da Depressão, CU = Caverna do Urubu, 

CV = Caverna Vassouras. Cavernas analisadas por GOMES et al. (2015): CA = Caverna dos Aventureiros, 

CM = Gruta Matriana, CTR = Caverna do Tramandaí, FA = Caverna do Faleiro, GPF = Gruta da Pedra 

Furada.  

 

Apesar da pouca similaridade, os remanescentes de um mesmo município 

compartilham espécies entre si, como os remanescentes da Caverna das Vespas e Caverna 

Casa do Caboclo, em Japaratuba que compartilham as seguintes espécies: Ageratum 

fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob., Jacaranda obovata Cham., Cyperus laxus 

Lam., Cnidoscolus urens (L.) Arthur., Dalechampia tiliifolia Lam., Senna angulata 

(Vogel) H.S.Irwin & Barneby., Stylosanthes viscosa (L.) Sw., Vismia guianensis (Aubl.) 

Choisy., Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze., Pavonia cancellata (L.) Cav., Sida 

linifolia Cav., Sida ciliares Small., Waltheria indica L., Sauvagesia erecta L.,Borreria 

verticillata L., Ertela trifolia (L.) Kuntze. e Lantana camara L. 

Já os remanescentes da Caverna Vassouras e da Caverna do Urubu compartilham 

as seguintes espécies: Melanthera latifólia (Gardner) Cabrera., Rolandra fruticosa (L.) 

Kuntze., Verbesina macrophylla (Cass.) S.F.Blake.,Begonia reniformis Dryand., Gibasis 

geniculata (Jacq.) Rohweder., Momordica charantia L.., Cyperus laxus Lam., Acalypha 

multicaulis Müll.Arg., Stylosanthes scabra Vogel., Rivina humilis L., Megathyrsus 
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maximus (Jacq.) B.K., Talinum patens (Jacq.) Willd., Ziziphus joazeiro Mart., Ertela 

trifolia (L.) Kuntze., Laportea aestuanus (L.) Chew., Lantana camara L. e Lantana 

canescens Kunth. 

 

5. DISCUSSÃO 

A riqueza de espécies da vegetação em remanescentes no entorno de cavernas 

pode ser notável (255 espécies no entorno de 18 cavernas) quando comparada a outros 

estudos realizados no estado de Sergipe, no mesmo bioma. DONATO (2011) registraram 

37 espécies distribuídas no entorno de nove cavernas estudadas no município de 

Laranjeiras (SE), em um raio de 20m em relação ao entorno das nove cavernas. GOMES 

et al.(2015) também realizaram seu estudo no município Laranjeiras (SE), no entorno de 

cinco cavernas, onde registraram 102 espécies em fragmentos de Floresta Atlântica, 

porém, quatro dessas cavernas foram analisadas no estudo de DONATO (2011). 

SANTANA JÚNIOR et al. (dados não publicados) registraram 101 espécies em 

comunidades vegetais no entorno de cavernas em dois biomas, a Caatinga e a Floresta 

Atlântica em Sergipe.   

As famílias que se destacaram em relação à riqueza de espécies neste estudo, 

foram: Fabaceae, Asteraceae e duas famílias do grupo das monocotiledôneas (Cyperaceae 

e Poaceae). O mesmo foi observado por GOMES et al.(2015) e SANTANA JÚNIOR et 

al. (dados não publicados) ao destacarem que à família Fabaceae está entre as mais ricas 

em espécies. No entanto, os autores não citam as famílias Poaceae e Cyperaceae como 

sendo ricas em espécies, porém, destacam a Asteraceae e a Malvacae como importantes 

em riqueza de espécies. Em relação ao hábito, o herbáceo se destaca em riqueza de 

espécies, o que revela fragmentos jovens e com pouca complexidade.  

No entanto, GOMES et al.(2015) e SANTANA JÚNIOR et al. (dados não 

publicados) verificaram que o hábito arbustivo é mais significativo em remanescentes 

florestais de Floresta Atlântica no entorno de cavernas, no estado de Sergipe. Porém, um 

estudo da flora das restingas de Sergipe mostrou que as espécies herbáceas estão presentes 

em um número significativo (47%) para os ambientes próximos ao litoral sergipano, 

inclusive, destacaram a sua riqueza de espécie (OLIVEIRA et al., 2014).       

Os remanescentes da Caverna Vassouras, da Caverna do Urubu, da Caverna Casa 

do Caboclo, da Caverna da Pedra Branca, do Grupo UBSD, da Caverna da Depressão e 

do Grupo NSS apresentam predominância de herbáceas, porém, o entorno da Caverna das 
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Vespas houve predominância de arbustos. Essa predominância de herbáceas e de arbustos 

na maior parte das áreas estudadas remete a uma situação de regeneração da vegetação 

do entorno de cavidades naturais no estado.  

Os problemas relacionados ao status de conservação dos remanescentes florestais 

são principalmente relacionados a visita humana desordenada, a mineração, a presença 

de espécies exóticas, o desmatamento, que vem causando impactos ambientais no entorno 

de cavernas no estado de Sergipe. Além disso, os impactos quando qualificados, podem 

ser temporários a permanentes, irreversíveis a reversíveis, dependente do local, do tempo, 

se direta ou indiretamente, se de pequena magnitude à grande magnitude (DONATO & 

RIBEIRO, 2011). 

Os remanescentes florestais onde as cavernas se inserem são áreas de relevância 

ecológica, isso porque os ecossistemas têm seus grupos funcionais, que apresentam 

características relacionadas à síndrome de dispersão, à síndrome de polinização e à 

tolerância a dessecação de sementes (VALE et al., 2011). Portanto, isso não é diferente 

para o entorno de cavernas de Sergipe. No entanto, existe desconhecimento dos 

proprietários das áreas, onde as cavernas se inserem, acerca da relevância ecológica 

desses remanescentes, apesar disso, alguns autores argumentam que não necessariamente 

se faz obrigatório contemplar Unidades de Conservação (UC) nessas áreas, porém, se essa 

medida mitigadora for atendida, são vários os benefícios a curto e longo prazo (DONATO 

& RIBEIRO, 2011). 

A maioria das espécies registradas neste estudo foram nativas, isso pode estar 

relacionado à presença de testemunhos de Floresta Atlântica interligando os municípios 

de Laranjeiras, Areia Branca, Riachuelo, Divina Pastora e Santa Rosa de Lima, cobrindo 

cerca de 6% da bacia do Rio Sergipe (SEMARH, 2010). 

Em relação aos grupos ecológicos, as espécies pioneiras e secundárias iniciais 

apresentaram o maior número em riqueza de espécies. Portanto, essa dominância de 

pioneiras pode estar exercendo forte influência no avanço da sucessão ecológica nessas 

áreas, o que remete a um cenário parecido após cem anos, uma vez que a presença de 

espécies agressivas impede o avanço dessas comunidades ao longo do tempo. Dessa 

forma, a representatividade de espécies pioneiras no entorno da Caverna Vassouras pode 

estar relacionada à presença das espécies exóticas agressivas como Mentrasto (Ageratum 

conyzoides L.), Erva-de-Stª Luzia (Commelina benghalensis L.), Melão de Caetano 

(Momordica charantia L.), Desmodium incanum (Sw.) DC., Capim-pé-de-galinha 

(Eleusine indica L. Gaertn.), Sempe-verde (Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.) que 
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podem estar impedindo a chegada de outras espécies e consequentemente o avanço desse 

remanescente para estágios sucessionais maduros.  

Diante disso, a maior parte dos remanescentes onde as cavernas se inserem 

apresentam estágio inicial de sucessão, visto que podem estar sendo influenciados por 

diversos aspectos ecológicos, a competição por espaço, por exemplo, pode estar ligado 

ao atual status de conservação (GANDOLFI et al., 1995).  

Nessa mesma direção DONATO (2011) e GOMES et al. (2015) apontam que 

apenas o entorno da caverna Gruta dos Aventureiros apresentou estágio sucessional 

avançado (Secundário tardio). Enquanto o entorno a Gruta do Tramandaí, a Gruta da 

Matriana, a Gruta pseudomatriana, a Gruta Raposinha e a Gruta da Pedra Furada que 

apresentaram estágios sucessionais iniciais. DONATO (2011) relata que o entorno da 

Gruta da Janela e a Gruta dos Orixás que apresentam tendência à regeneração, no entanto, 

a Gruta da Raposa e a Gruta da Pedra Furada apresentaram estágios sucessionais iniciais, 

no município de Laranjeiras (SE). 

Com relação à similaridade florística, os valores obtidos entre os entornos de 

cavernas foram inferiores a 36%, evidenciada apenas os entornos da Caverna Vassouras 

e da Caverna do Urubu que compartilham espécies. A composição florística da 

comunidade pode apresentar variações relacionadas aos fatores espaciais e ambientais 

(clima, precipitação e condições edáficas), que agem diretamente na similaridade 

florística entre as áreas e determinam a distribuição das espécies (DONATO, 2011).  

A heterogeneidade ambiental dos remanescentes pode ser atribuída, em função 

dos grupos ecológicos e do status de conservação nas diferentes áreas de Floresta 

Atlântica onde as cavernas se inserem, ou seja, essas áreas compartilharam poucas 

espécies entre si. 

No entanto, a semelhança florística entre os remanescentes das cavernas do 

Tramandaí, Faleiro e Gruta de Pedra Furada, pode estar relacionado à proximidade que 

essas áreas apresentam, uma vez que o entorno dessas cavernas está localizado no mesmo 

município de Laranjeiras (SE) (GOMES et al., 2015).  

O mesmo acontece com o entorno a Caverna Casa do Caboclo, a Caverna das 

Vespas e a Caverna da Pedra Branca, os quais se inserem no mesmo município, 

Japaratuba (SE) e a última em Maruim (SE), município vizinho. Dessa forma, a 

conectividade funcional que a paisagem exerce apresenta um papel importante na 

conservação dos remanescentes, uma vez que os componentes da paisagem passam a se 
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tornar dependentes um do outro na manutenção da biodiversidade (FORERO-MEDINA 

et al., 2007). 

A pouca similaridade na composição de espécies da flora de Sergipe, em duas 

áreas (Gruta Matriana e Caverna dos Aventureiros) foi um aspecto interessante, visto que 

tais ambientes podem estar relacionados à heterogeneidade florística, e ao mesmo tempo 

pelo fato de que áreas abertas não favorecem a síndrome de dispersão entre as espécies, 

assim como, a fatores edáficos, e hidrológicos. Portanto, o potencial de recursos (folhas, 

frutos, sementes) que estão disponíveis no entorno de cavernas é fundamental para a 

manutenção desse importante ecossistema (DONATO, 2011).  

Entretanto, a localização geográfica das áreas equiparadas quanto às condições 

não tão adversas de clima, a heterogeneidade ambiental dos remanescentes estudados, 

influenciada pela dinâmica do Rio Sergipe relacionado, assim como as mais variadas 

alternativas metodológicas, em relação à diversidade vegetal nos remanescentes, podendo 

estar levando à baixa similaridade entre as espécies no entorno de cavernas de Sergipe. 

Outro ponto importante neste estudo foi a significativa riqueza de espécies da 

família Solanaceae (7), apesar de não estar entre as 4 famílias mais ricas em espécies, 

esse grupo apresenta um potencial nutricional para fauna das cavernas, uma vez que suas 

folhas e sementes apresentam níveis nutricionais elevados, principalmente de fósforo, 

magnésio e vitaminas solúveis (C, B e ácido fólico) (AKUBUGWO et al., 2007). 

Sobretudo, a frugivoria exerce uma das funções ecológicas mais relevantes no 

ecossistema, no desempenho e na manutenção do ecossistema, com a dispersão e 

colonização de espécies em novas áreas, tanto, em áreas naturais e urbanas. Isso pode ser 

observado em uma espécie de morcego neotropical, a Artibeus lituratus, que apresenta 

dieta de 14 espécies de plantas, distribuídas em 11 famílias, a Myrtaceae é mais 

consumida por essa espécie dispersora (NOVAES & NOBRE, 2009). 

Além disso, o presente estudo evidenciou que há escassez de conhecimento acerca 

da vegetação em remanescentes no entorno de cavernas, assim, como para as cavernas 

analisadas neste estudo. Apesar disso, apenas algumas informações sobre as cavernas de 

Divina Pastora e Maruim (SE) foram evidenciadas.  

O pouco que se pôde encontrar foi sobre a geologia e a geomorfologia dos 

municípios citados. LEÃO et al. (2007) caracterizaram Divina Pastora pelas rochas 

calcárias da bacia sedimentar Sergipe-Alagoas e por fazerem parte do Grupo Sergipe 

(conjunto de estratos marinhos). Da mesma forma ALMEIDA et al. (2007) ao 

caracterizarem o município de Maruim (SE) como sendo parte de uma província 
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espeleológica por ter formações endocársticas e variações climáticas de quente e úmido, 

com áreas de vestígios de Mata Atlântica. 

 

6. CONCLUSÕES  

A ocorrência de maior número de espécies pertencentes ao grupo ecológico das 

pioneiras e secundárias iniciais indica um péssimo estado de conservação dos 

remanescentes de Floresta Atlântica, no entorno de algumas cavernas sergipanas. Logo, 

demostram que esses remanescentes sofreram perturbações como a supressão de 

vegetação para interesse econômico, podendo citar o avanço da pecuária sobre essas 

áreas.    

Os resultados mostram a riqueza florística dos remanescentes no entorno de 

cavernas sergipanas. Os remanescentes da Caverna Vassouras, no munícipio de Divina 

Pastora, e no remanescente da Caverna do Tramandaí, no município de Laranjeiras são 

as áreas de maior riqueza de espécies de angiospermas. 

O hábito herbáceo é expressivo em remanescentes no entorno de cavernas de 

Sergipe. Portanto, isso remete à predomínio de fragmentos alterados e jovens, podendo 

estar relacionado à dominância de herbáceas nos remanescentes onde se inserem as 

cavernas, o que ainda torna tais ambientes com condições para a manutenção das 

comunidades vegetais.   

Fabaceae, Asteraceae e Poaceae são as famílias de maior riqueza da vegetação de 

Mata Atlântica no entorno de cavernas de Sergipe. Scleria, Croton e Chamaecrista são 

os gêneros de maior riqueza de espécies.  

Os remanescentes florestais apresentaram 14 espécies endêmicas da Floresta 

Atlântica: Priva bahiensis A.DC., Nassella sellowiana (Nees ex Trin. & Rupr.) Peñail., 

Oxalis neuwiedii Zucc., Cathedra bahiensis Sleumer., Maranta noctiflora Regel & Körn., 

Malachra helodes Mart., Stigmaphyllon blanchetii A. Juss., Dalechampia tiliifolia Lam., 

Davilla flexuosa A.St.-Hil., Scleria reticularis Michx. ex Willd., Aechmea aff. fulgens 

Brongn., Jacaranda obovata Cham., Temnadenia odorifera (Vell.) J.F. Morales., e 

Schinus terebinthifolius Raddi., 88% de espécies nativas e 12% de exóticas.  

A baixa similaridade entre as áreas estudadas pertencentes a remanescentes de 

floresta indica para existência de diferentes formações florestais, sendo assim, apontam 

áreas para à conservação no entorno de cavernas sergipanas em remanescentes de Floresta 

Atlântica. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 O presente estudo reforça junto ao poder público e a sociedade, para adotar 

medidas de conservação voltadas às áreas onde as cavernas se inserem, de maneira que 

se conserve a biodiversidade vegetal e faunística dos remanescentes. Outra recomendação 

importante que o estudo traz a respeito das áreas de influencias às cavernas (Fazendas, 

Postos de petróleo e indústrias) que adotem medidas preventivas relativas às atividades a 

serem desenvolvidas, que possam causar a supressão da vegetação do entorno das 

cavidades naturais, uma vez que ficou claro a importância biológica e ecológica que essas 

áreas apresentam. Portanto, há muito a se fazer para a conservação dessas áreas, 

sobretudo, é de suma importância que a sociedade participe cada vez mais nesse processo 

de proteger a flora, a fauna e as cavidades naturais, pois é nosso compromisso com o 

futuro ecologicamente equilibrado.  
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ANEXOS 

ANEXO I. 

 

Figura 1. Mapa de Sergipe com destaque para as cavernas estudas nos munícipios, Divina Pastora, Japaratuba, Maruim, Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras, Sergipe.
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ANEXO II.     

Tabela 1. Listagem das cavernas de Sergipe visitadas ao longo deste estudo. Os cadastros de acordo com o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas 

(CECAV/ICMBIO), Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) e ong Centro da Terra (2016) (CT). 

Nome Município Localização Espécies 

exóticas 

Espécies 

rasas 

Espécies 

endêmicas 

Coordenadas Altitude 

Caverna da 

Pedra Branca 

Maruim Posta 

Flecha 

Presente Ausente Ausente 10.7718ºS 

37.1315ºW 

16 m 

Caverna do 

Urubu 

Riachuelo/Di

vina Pastora. 

Faz. São 

Joaquim 

Ausente Ausente Ausente 10.4358ºS 

37.0956ºW 

20 m 

Caverna Casa do 

Caboclo 

Japaratuba Povoado 

São José 

Ausente Ausente Ausente 10.3757ºS 

36.5259ºW 

 

96 m 

Caverna 

Vassouras 

Divina 

Pastora 

Faz. 

Vassouras 

Presente Ausente Ausente 10.4118ºS 

37.0807ºW 

66,8 m 

Caverna do 

Urubuzinho 

Divina 

Pastora 

Faz. São 

Joaquim 

Ausente Ausente Presente 10.6394ºS 

37.1819ºW 

15 m 

Caverna Sobe e 

Desce 

Divina 

Pastora 

Faz. São 

Joaquim 

Ausente Ausente Presente 10.4356ºS 

37.0955ºW 

29 m 

Caverna do 

Formigueiro 

Nossa 

Senhora do 

Socorro 

Povoado 

Oiteiros 

Ausente Ausente Presente 10.5129ºS 

37.1007ºW 

35 m 

Caverna do 

Morcego 

Nossa 

Senhora do 

Socorro 

Povoado 

Oiteiros 

Ausente Ausente Presente 10.5129ºS 

37.1007ºW 

35 m 

Caverna das 

Duas Ferroadas 

Nossa 

Senhora do 

Socorro 

Povoado 

Oiteiros 

Ausente Ausente Presente 10.5128ºS 

37.1008ºW 

42 m 
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Caverna do Pau 

Cruzado 

Nossa 

Senhora do 

Socorro 

Povoado 

Oiteiros 

Ausente Ausente Presente 10.5128ºS 

37.1008ºW 

47 m 

Caverna dos 

Tambores 

Nossa 

Senhora do 

Socorro 

Povoado 

Oiteiros 

Presente Ausente Ausente 10.5147ºS 

37.1013ºW 

40 m 

Caverna da 

Depressão 

Nossa 

Senhora do 

Socorro 

Povoado 

Oiteiros 

Ausente Ausente Ausente 10.5123ºS 

37.1003ºW 

- 

Caverna das 

Vespas 

Japaratuba Povoado 

São José 

Ausente Ausente Presente 10.3758ºS 

36.5257ºW 

93 m 
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ANEXO III. 

Tabela 2. Listagem florística das espécies coletadas em fragmentos de Floresta Atlântica no entorno de quatro Cavernas Sergipanas. (Hábito: Arb: Arbustivo, Arv: Arbóreo, 

End-MA: Endêmica da Floresta Atlântica, AE: Ameaçada de Extinção, GE: Grupo Ecológico, PI: Pioneira, SI: Secundária Inicial, ST: Secundária Tardia e SEM: Sem 

Caracterização. Epífita: Epí, Her: Herbáceo, Par: Prasita, Hem: Hemiepífita, Cultivada:Cul, Exótica: Exó, Nat: Nativa, Sub: Subarbustivo, Tre: Trepadeira (lenhosa e 

herbácea).Dados primários: Espécie que não havia sido citada em outros estudos sobre a flora do entorno de Cavernas de Sergipe*,Cavernas: (CV- Caverna do Vassouras, CU- 

Caverna do Urubu, CC- Caverna Casa do Caboclo, CP- Caverna da Pedra Branca, Grupo UBSD - Caverna do Urubuzinho e Caverna do Sobe e Desce, Grupo NSS- Caverna 

do Formigueiro, Caverna do Morcego Solitário, Caverna do Pau Cruzado e Caverna das Duas Ferroadas, CD – Caverna da Depressão, CT - Caverna dos Tambores, CVP - 

Caverna das Vespas.Cavernas analisadas por GOMES, et al., 2015):CFA - Caverna do Faleiro, GM - Gruta Matriana, CA - Caverna dos Aventureiros, GPF - Gruta da Pedra 

Furada e CTR - Caverna do Tramandaí. 

Família Espécie Nome Popular GE Cavernas End. M. 

Atlântica 

Origem Voucher Ameaçadas 

de 

Extinção 

Acanthaceae         

 Elytraria imbricata 

(Vahl) Pers.* 
 PI Grupo NSS, - - 35419 - 

 Ruellia bahiensis (Nees) 

Morong. 

Ruélia-azul PI CTR, CU, 

CP, Grupo 

NSS, CT 

- - 32964 - 

 Ruellia ochroleuca Mart. 

ex Nees.* 

 PI CV, CD - - 35672 - 

 Ruellia paniculata L. Ruelinha-azul PI CTR, CU, 

Grupo NSS, 

- - 33681 - 

 Thunbergia alata Bojer 

ex Sims. 

Amarelinha SEM CA - Exó 26155 - 

Alstroemeriaceae         
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 Alstroemeria 

longistaminea Mart. ex 

Schult. & Schult.f.* 

 PI Grupo NSS - - 35424 - 

 Bomarea edulis (Tussac) 

Herb. 

Bico-de-nambu SEM CFA - - 26156 - 

Amaranthaceae         

 Alternanthera 

tenella Colla. 

 PI CP, CT, 

Grupo NSS, 

CD 

- - 33667 - 

Anacardiaceae 

 Anacardium occidentale 

L.* 

Cajueiro SI CVP - - 35462 - 

 Schinus terebinthifolius 

Raddi. 

Aroeira-da-

praia 

SI CTR End-MA - 26160 - 

Annonaceae         

 Annona montana 

Macfad. 

Araticum SI CTR, CA - - 26161 - 

Apiaceae         

 Spananthe paniculata 

Jacq. 

 PI CU, CFA - - 35676 - 

Apocynaceae         

 Asclepias curassavica L. Cega-olho PI GPF - - 26163 - 

 Matelea ganglinosa 

(Vell.) Rapini. 

Mª-da- 

-corta 

PI CFA, CTR -  26164 - 

 Rauvolfia ligustrina 

Willd. 

Mangabinha SI CTR - - 26166 - 

 Ditassa crassifolia 

Decne.* 

 PI CP - - 34318 - 

 Hancornia speciosa 

Gomes.* 

Mangabeira SI CVP - - 35438 - 
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 Rauvolfia ligustrina 

Willd. 

 SI CTR, CV - - 26166 - 

 Temnadenia 

odorifera (Vell.) J.F. 

Morales. 

 

 SEM CC End-MA - 32729 - 

Araceae         

 Anthurium affine Schott.  PI CFA, CD, 

Grupo NSS 

- - 26167 - 

 Philodendron acutatum 

Schott.* 

 SEM CV - - 34884 - 

 Taccarum sp.  SEM CFA - - 26168 - 

Araliaceae         

 Hydrocotyle 

leucocephala 

Cham. & 

Schltdl. 

Violinha PI CTR - - 26169 - 

Arecaceae         

 Syagrus coronata (Mart.) 

Becc. 

Aricurí SI CV, CP - - 35685 - 

Aristolochiaceae         

 Aristolochia birostris 

Duch. 

Jarrinha SEM CFA, CTR, 

GPF 

- - 26270 - 

Asteraceae         

 Ageratum conyzoides L. Mentrasto PI CFA, CV, CC - Exó 32050 - 

 Ageratum 

fastigiatum(Gardner) 

R.M.King & H.Rob. 

 PI CC, CVP - - 35450 - 

 Bidens pilosa L.*  PI Grupo NSS, - Exó 35406 - 

javascript:void(0);
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 Blainvillea acmella (L.) 

Philipson.* 

 PI CP - - 34307 - 

 Calyptocarpus 

brasiliensis (Nees & 

Mart.) 

 PI CV - - 32024 - 

 Centratherum 

punctatum Cass. 

 PI CV, CP - - 34322 - 

 Chromolaena 

maximilianii (Schrad. ex 

DC.) R.M.King 

&H.Rob.* 

 SI CT - - 35332 - 

 Conocliniopsis 

prasiifolia (DC.) 

R.M.King & H.Rob.* 

 PI CV - - 34869 - 

 Emilia fosbergii 

Nicolson.* 

 PI CV, Grupo 

UBSD, 

- - 34986 - 

 Erechtites hieracifolius 

(L.) Raf. ex DC. 

Erva gorda PI CTR - - 26173 - 

 Lepidaploa remotiflora 

(Rich.) H.Rob. 

 PI CP - - 34287 - 

 Lourteigia ballotifolia 

(Kunth) R.M. King & H. 

Rob.* 

 PI CVP - - 35443 - 

 Melanthera latifólia 

(Gardner) Cabrera. 

 PI CFA, CTR, 

CV, CU, CP, 

CT,Grupo 

NSS, 

- - 35703 - 

 Mikania cordifolia (L.f.) 

Willd. 

Cipó-cabeludo SEM CTR - - 26174 - 
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 Platypodanthera 

melissifolia (DC.) 

R.M.King & H.Rob. 

 SEM CTR - - 26179 - 

 Porophyllum ruderale 

(Jacq.) Cass.* 

 PI CP - - 34326 - 

 Rolandra fruticosa (L.) 

Kuntze. 

 PI CU, CV, 

Grupo NSS 

- - 35697 - 

 Tilesia baccata (L.f.) 

Pruski. 

Cambará SI CTR, CP, CT - - 34302 - 

 Verbesina macrophylla 

(Cass.) S.F.Blake. 

 SI CU, CV, 

Grupo UBSD 

- - 35696 - 

Begoniaceae         

 Begonia reniformis 

Dryand. 

 PI CV, CU - - 35671 - 

Bignoniaceae         

 Adenocalymma 

bracteatum (Cham.) 

DC.* 

 PI Grupo UBSD  - 34985 - 

 Amphilophium 

crucigerum (L.) 

L.G.Lohmann. 

Pente-de- 

-macaco 

SEM CTR - - 26181 - 

 Fridericia conjugata 

(Vell.) L.G.Lohmann. 

 SEM GPF - - 26182 - 

 Jacaranda obovata 

Cham. 

 SI CC, CVP End-MA - 32711 - 

Boraginaceae         

 Cordia trichotoma (Vell) 

Arrab. Ex Stend. 

Claraíba SI CFA - - 26183 - 

 Cordia nodosa Lam.  SI CC - - 32714 - 

javascript:void(0);
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 Varronia curassavica 

Jacq.* 

 SI CP - - 34288 - 

Bromeliaceae 

 Aechmea aff. fulgens 

Brongn.* 

 PI CU End-MA - 34552 - 

 Bromelia unaensis Leme 

& Scharf*. 

 PI CU - - 34551 - 

 Hohenbergia catingae 

Ule. 

 SEM GM - - - - 

Burseraceae         

 Protium heptaphyllum 

(Aubl.) Marchand. 

 ST CC - - 32705 - 

 

  

Celtis iguanaea (Jacq.) 

Sarg. 

Juá-mirim SI CP, CFA, 

CTR 

- - 33664 - 

Cannaceae         

 Canna indica L. Bananeira- 

-brava 

SEM CFA - - 26201  

Capparaceae         

 Cynophalla flexuosa (L.) 

J.Presl. 

 SI CP, CU - - 32971 - 

 Crateva tapia L. Trapiar ST CTR - - 26202 - 

Commelinaceae         

 Callisia filiformis 

(M.Martens & Galeotti) 

D.R.Hunt.* 

 PI CV - - 34854 - 

 Commelina benghalensis 

L. 

Erva-de-Stª 

Luzia 

PI CFA, GM, 

CV, CP 

- Exó 32027 - 
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 Commelina diffusa 

Burm.f. 

Erva-de-Stª 

Luzia 

PI CTR, GM - - 26204 - 

 Commelina erecta L. Erva-de-Stª 

Luzia 

PI CFA, CTR, 

GM 

- - 26205 - 

 Gibasis geniculata 

(Jacq.) Rohweder. 

Trapoeraba PI CV, CU, 

Grupo UBSD, 

CT, Grupo 

NSS 

- - 32025 - 

 Tinantia sprucei 

C.B.Clarke.* 

Callisia filiformis 

(M.Martens & Galeotti) 

D.R.Hunt.* 

 PI CV - - 34853   - 

Convolvulaceae         

 Ipomoea asarifolia 

(Desr.) Roem. & 

Schult. 

Salsa-da- 

-praia 

SEM CTR - - 26208 - 

 Ipomoea coccínea L.  SEM CFA - - 26209 - 

 Ipomoea parasitica 

(Kunth). 

 SEM CFA - Exó 26212 - 

 Ipomoea ramosissima 

(Poir.) Choisy. 

Corda-de- 

-viola 

SEM CFA, CTR - - 26213 - 

 Ipomoea setosa Ker 

Gawl. 

Falso-café SEM CFA, CTR - - 26215 - 
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 Merremia umbellata (L.) 

Hallier f. 

Jetirana SEM CTR, GM - - 26217 - 

Cucurbitaceae   SEM      

 Cyclanthera pedata (L.) 

Schrad. 

 SEM CFA, CTR - Exó 26219 - 

 Gurania subumbellata 

(Miq.) Cogn.* 

 SI CC - - 34649 - 

 Melothria pendula L. Abóbora-do-

mato 

PI CV - - 32054 - 

 Momordica charantia L. Melão de 

Caetano 

PI CV, CU, CTR - Exó 35705 - 

 Rytidostylis amazonica 

(Mart. ex Cogn.) Kuntze. 

 SEM CTR - - 26222 - 

Cyperaceae         

 Cyperus aggregatus 

(Willd.) Endl.* 

 PI CV, CVP - - 35441 - 

 Cyperus distans L.*  PI CV - - 34851 - 

 Cyperus laxus Lam.  PI CV, CU, CC, 

CVP 

- - 32712 - 

 Cyperus ligularis L.*  PI CP - - 34304 - 

 Cyperus luzulae (L.) 

Retz.* 

 PI CP -   - 

 Cyperus odoratus L.  PI CV - - 32041 - 

 Cyperus simplex Kunth.*  PI CP, CU, CD - -  - 

 Cyperus surinamensis 

Rottb.* 

 PI CV, CP -  34323 - 

 Kyllinga vaginata Lam.*  PI CC, CV - - 34852 - 
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 Rhynchospora nervosa 

(Vhal) Boeck. 

 PI CV, CP, 

Grupo UBSD, 

CT 

- - 32036 - 

 Scleria ramosa Raddi.*  PI CV - - 35673 - 

 Scleria gaertneri Raddi.  PI CP, CT - - 35336 - 

 Scleria reticularis 

Michx. ex Willd.* 

 PI CVP End-MA - 35460 - 

Dilleniaceae         

 Davilla flexuosa A.St.-

Hil.* 

 PI CVP End-MA - 35466 - 

Dioscoreaceae         

 Dioscorea dodecaneura 

Vell.* 

 SEM CV - - 34872    - 

 Dioscorea piperifolia 

Humb. & Bonpl. ex 

Willd. 

Inhame- 

-bravo 

SEM CFA, CTR - - 26224 - 

Ebenaceae   SEM      

 Diospyros inconstans 

Jacq. 

Fruta-de- 

-jacú 

SEM CTR - - 26227 - 

Eriocaulaceae         

 Paepalanthus bifidus 

(Schrad.) Kunth.* 

 PI CVP - - 35476 - 

Euphorbiaceae         

 Acalypha multicaulis 

Müll.Arg. 

 PI CFA, CTR, 

CV, CU 

- - 35675 - 

 Actinostemon 

verticillatus (Klotzsch) 

Baill.* 

 SI Grupo NSS - - 35452 - 
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 Astraea lobata (L.) 

Klotzch.* 

 PI CP - - 34289 - 

 Cnidoscolus urens(L.) 

Arthur. 

Cansanção PI CU, CC, CVP - - 32701 - 

 Croton helioropiifolius 

Kunth. 

Velame SI CTR, GPF, 

CV, CP, 

Grupo UBSD 

- - 33678 - 

 Croton lundianus (Didr.) 

Müll.Arg.* 

 PI CVP - - 35444 - 

 Croton sellowii Baill.*  SI CVP - - 35439 - 

 Croton triqueter Lam.  SI GPF, 

CV,Grupo 

UBSD,Grupo 

NSS 

- - 35684 - 

 Euphorbia heterophylla 

L. 

Amendoim-

bravo 

PI CFA, CV - - 34926    - 

 Euphorbia hyssopifolia 

L. 

 PI CV, CP, CVP - - 34300 - 

 Dalechampia sp.  SEM CV  - 35686 - 

 Dalechampia tiliifolia 

Lam. 

 SEM CC, CVP End-MA - 32698 - 

 Microstachys 

corniculata (Vahl) 

Griseb. 

 SI  CC - - 34665 - 

 Microstachys heterodoxa 

(Müll.Arg.) Esser. 

 SI CP, CVP - - 34317 - 

 Plukenetia volubilis L.  SEM CFA - - 26233 - 

Fabaceae 

javascript:void(0);
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 Aeschynomene scabra 

G.Don.* 

 SI CV - -  - 

 Andira fraxinifolia 

Benth. 

 SI CC - - 32708 - 

 Calopogonium 

Caeruleum(Benth.) 

C.Wright. 

 SEM CTR, GPF - - 26234 - 

 Canavalia brasiliensis 

Mart. Ex Benth. 

 PI CFA, CU - - 35707 - 

 Centrosema brasilianum 

(L.) Benth. 

 PI CP,Grupo 

UBSD 

- - 34978 - 

 Centrosema macranthum 

Hoehne. 

 PI CTR - - 26239 - 

 Centrosema sagittatum 

(Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) B. 

 PI CFA, GPF - - 26240 - 

 Centrosema virginianum 

(L.) Benth. 

 PI CFA - - 26242 - 

 Chamaecrista hispidula 

(Vahl) H.S.Irwin 

&Barneby.* 

 PI CVP - - 35477 - 

 Chamaecrista ramosa 

(Vogel) H.S.Irwin & 

Barneby.* 

 PI CVP - - 35478 - 

 Crotalaria incana L.*  PI CV - - 34857     - 

 Crotalaria pallida Aiton. Crotalaria PI CFA - Exó 26243 - 

 Crotalaria retusa L. Crotalaria PI CTR - Exó 26244 - 

javascript:void(0);
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 Crotalaria stipularia 

Desv.* 

 PI CP, CV, CVP - - 34311 - 

 Desmanthus virgatus 

(L.) Willd. 

Jureminha PI CFA, CTR, 

GPF, CP, CT 

- - 32975 - 

 Desmodium sp.  PI CC  - 34672 - 

 Desmodium 

barbatum (L.) Benth. 

 PI CV, CC, CP, 

CD 

- - 32686 - 

 Desmodium incanum 

(Sw.) DC.* 

 PI CP, CV - Exó 34320 - 

 Hymenaea rubriflora 

Ducke.* 

 ST CVP - - 35481 - 

 Mimosa candollei 

R.Grether.* 

 PI Grupo UBSD - - 34976 - 

 Mimosa pudica L. Dormideira PI CTR, CC, 

Grupo UBSD, 

CT, CD, CVP 

- - 34977 - 

 Mimosa tenuiflora 

(Willd.) Poir. 

 ST CTR, CU, CP - - 35692 - 

 Rhynchosia minima (L.) 

DC. 

 SEM CFA - - 26251 - 

 Senegalia tenuifolia 

(DC.) Britton e Rose. 

 SI CV - - 32031 - 

 Senna angulata (Vogel) 

H.S.Irwin & Barneby. 

 SI CC, CVP - - 32717 - 

 Senna macranthera 

(DC. ex 

Collad.) H.S.Irwin & 

Barneby. 

 SI CTR - - 26252 - 
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 Senna obtusifolia (L.) 

H.S.Irwin & Barneby. 

Mata-pasto- 

liso 

PI CTR, Grupo 

UBSD, CT 

- - 26253 - 

 Sesbania virgata (Cav.) 

Pers. 

Angiquinho- 

grande 

PI CTR - - 26254 - 

 Stryphnodendron 

pulcherrimum (Willd.) 

Hochr. 

 ST CC - - 32715 - 

 Stylosanthes viscosa (L.) 

Sw. 

 PI CP, CC, CVP - - 32965 - 

 Stylosanthes scabra 

Vogel. 

 PI CV, CU, CC - - 32687 - 

Gentianaceae         

 Schultesia doniana 

Progel.* 

 PI CV - - 34887    - 

Gesneriaceae      -   

 Drymonia serrulata 

(Jacq.) Mart. 

 PI CFA, GPF, 

CV 

- - 26256 - 

Heliconiaceae      -   

 Heliconia psittacorum 

L.f. 

 PI CC - - 32699 - 

Hypericaceae      -   

 Vismia guianensis 

(Aubl.) Choisy 

 SI CC, CP, CVP - - 32695 - 

Lamiaceae      -   

 Aegiphila integrifolia 

(Jacq.) Moldenke. 

 SEM CFA, CTR - - 26267 - 

 Marsypianthes 

chamaedrys (Vahl) 

Kuntze.* 

Alfavaca-de-

cheiro 

PI CP, CC, CVP - - 34324 - 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

60 
    

 Mesosphaerum 

pectinatum (L.) Kuntze. 

Hortelã-gigante PI CV,Grupo 

UBSD 

- - 32044 - 

 Mesosphaerum 

sidifolium (L'Hérit.) 

Harley & J.F.B.Pastore.* 

 PI CVP - - 35431 - 

  Mesosphaerum 

suaveolens (L.) Kuntze. 

 PI CC - - 32713 - 

 Ocimum gratissimum L. Alfavaca PI CTR - - 26269 - 

Lecythidaceae      -   

 Eschweilera 

ovata (Cambess.) Mart. 

Ex Miers 

 ST CC - - 32688 - 

Loganiacae      -   

 Spigelia anthelmia L.* Erva de rato PI CV - - 34889    - 

Loranthaceae      -   

 Struthanthus marginatus 

(Desr.) Blume. 

Erva-de- 

-passarinho 

SEM CTR - - 26270 - 

Lythraceae      -   

 Cuphea carthagenensis 

(Jacq.) J.Macbr.* 

 PI CC - - 34656 - 

 Cuphea racemosa (L.f.) 

Spreng. 

Sete-sangrias PI CTR, CV, 

CP, Grupo 

UBSD, CD 

- - 32021 - 

Malpighiaceae      -   

 Byrsonima sericea DC. Murici SI CC - - 32697 - 

 Stigmaphyllon blanchetii 

A. Juss.* 

Rabo-de-rato SI CVP End-MA - 35457 - 
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 Stigmaphyllon paralias 

A. Juss. 

 SI CC - - 32692 - 

Malvaceae      -   

 Abutilon sp.   CV  - 34850    

 Ceiba glaziovii (Kuntze) 

K.Schum. 

Barriguda ST GPF - - 26273 - 

 Corchorus hirtus L.  PI CTR, CV - - 34831     - 

 Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba SI CTR, CP - - 34309 - 

 Malachra fasciata Jacq.  PI CFA, CV - - 34835   - 

 Malachra helodes 

Mart. 

 PI CTR End-MA - 26277 - 

 Pavonia cancellata (L.) 

Cav. 

Malva-rasteira PI CC, CP, CVP - - 32685 - 

 Sida sp.  PI CC  - 34680 - 

 Sida acuta Burm.f.*  PI Grupo NSS - -  - 

 Sida linifolia Cav.  PI CP, CC, CVP - - 34313 - 

 Sida ciliares Small.*  PI CC, CVP - - 34680 - 

 Sidastrum micranthum 

(A.St.-Hil.) Fryxell. 

 SI CU - - 35681 - 

 Sidastrum paniculatum 

(L.) Fryxell. 

Malva-roxa PI CFA - - 26278 - 

 Triumfetta semitriloba 

Jacq.* 

 PI CT - - 35321 - 

 Waltheria indica L.*  PI CC, CVP - - 32709 - 

 Wissadula sp.  PI CV, CU  - 32033 - 

 Wissadula hirsuta Prest.  SI CC - - 35694 - 

Marantaceae      -   
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 Maranta 

noctiflora Regel & Körn. 

 PI CC End-MA - 32690 - 

Menispermaceae      -   

 Cissampelos glaberrima 

A. St. -Hil. 

 SEM CTR - - 26280 - 

 Disciphania sp.  SEM GPF, CFA  - 26281 - 

Melastomataceae      -   

 Clidemia hirta (L.) D. 

Don. 

 SI CC,Grupo 

UBSD, CVP 

- - 32691 - 

 Miconia albicans (Sw.) 

Triana.* 

 SI CVP - - 35437 - 

Myrtaceae      -   

 Psidium decussatum 

DC.* 

 SI CP - - 34291 - 

 Psidium guajava L. Goiabeira ST CV, CA - - 34840   - 

 Psidium guineense Sw.  SI CP - - 32969 - 

Ochnaceae      -   

 Sauvagesia erecta L.*  PI CC, CVP - - 34678 - 

Olacaceae      -   

 Cathedra bahiensis 

Sleumer.* 

 SI CVP End-MA - 35480 - 

Oleaceae      -   

 Jasminum azoricum 

L. 

Jasmim- 

-dos-açores 

SEM CTR,GPF - - 26282 - 

Orchidaceae   SEM   -   

 Epidendrum rigidum 

Jacq. 

 SEM CTR - - 26284 - 
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 Oeceoclades maculata 

(Lindl.) Lindl.* 

 PI CT, Grupo 

NSS 

- Exó 35421 - 

 Vanilla palmarum 

(Salzm. ex Lindl.) 

Lindl.* 

 PI CV,Grupo 

NSS 

- - 35416 - 

Oxalidaceae      -   

 Oxalis cratensis Oliv. ex 

Hook.* 

 PI CV - - 34830 - 

 Oxalis neuwiedii Zucc.*  PI Grupo UBSD End-MA - 34967 - 

Phyllanthaceae      -   

 Phyllanthus niruri L.*  PI CC - - 34671 - 

Phytolaccaceae      -   

 Rivina humilis L. Cereja-de-

pombo 

PI CV, CU, CP, 

CTR, CFA 

- - 32022 - 

Piperaceae      -   

 Piper hispidum Sw.*  SI CU, 

CT,Grupo 

NSS 

- - 35702 - 

 Piper arboreum Aubl.  SI CC - - 33395 - 

 Peperomia obtusifolia 

(L.) A.Dietr. 

 PI CTR - - - - 

 Peperomia pellucida (L.) 

Kunth.* 

 PI CV - - 34885    - 

Plumbaginaceae      -   

 Plumbago scandens L.  SEM CFA - - 26290 - 

Poaceae         

 Eleusine indica (L.) 

Gaertn.* 

Capim-pé-de-

galinha 

PI CV - Exó 34888     - 
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 Eragrostis articulata 

(Schrank) Nees.* 

 PI CC - - 34685 - 

 Dactyloctenium 

aegyptium (L.) Willd.* 

Capim-pé-de-

galinha 

PI CP - - 34284 - 

 Digitaria bicornis 

(Lam.) Roem. & Schult.* 

 PI Grupo NSS - Exó  - 

 Lasiacis divaricata (L.) 

Hitchc.* 

Bambuzinho PI CTR, GPF, 

Grupo UBSD, 

Grupo NSS 

- - 34970 - 

 Megathyrsus 

maximus (Jacq.) B.K. 

Simon&S.W.L. Jacobs. 

Sempe-verde PI CV, CU, CP, 

CVP 

- Exó 32042 - 

 Nassella sellowiana 

(Nees ex Trin. & Rupr.) 

Peñail.* 

 PI Grupo NSS End-MA - 34983 - 

 Pappophorum 

pappiferum (Lam.) 

Kuntze. 

 PI CV, CP, CVP - - 32968 - 

 Panicum rudgei Roem. 

& Schult.* 

 PI CC, Grupo 

UBSD 

- - 34990 - 

 Panicum trichoides Sw.*  PI CVP - - 35465 - 

 Paspalum sp.  PI CV  - 35669 - 

 Paspalum 

melanospermum Desv. 

ex Poir.* 

 PI CP - - 34281 - 

 Rugoloa pilosa (Sw.) 

Zuloaga. 

 PI CV, CP - - 34686 - 

 Setaria parviflora (Poir.) 

Kerguélen.* 

 PI CC, CP - - 34687 - 
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 Steinchisma laxum (Sw.) 

Zuloaga. 

 PI CC, CP, CD, 

Grupo NSS, 

CVP 

- - 34285 - 

 Urochloa fusca (Sw.) 

B.F.Hansen & 

Wunderlin.* 

 PI CP - Exó 34283 - 

 Urochloa mollis (Sw.) 

Morrone & Zuloaga.* 

 PI CP - Exó 34286 - 

 Urochloa plantaginea 

(Link) R.D.Webster.* 

 PI CV - - 34890   - 

Polygalaceae 

 Asemeia martiana 

(A.W.Benn.) 

J.F.B.Pastore & 

J.R.Abbott.* 

 PI CP, CC - - 34325 - 

Portulacaceae      -   

 Talinum patens (Jacq.) 

Willd. 

 PI CV, CU - - 35704 - 

Rhamnaceae      -   

 Ziziphus joazeiro Mart.  ST CV, CU - - 32023 - 

Rubiaceae 

 Borreria verticillata L.* Vassourinha PI CV, UBSD, 

CT, CD, CC, 

CP, CVP 

- - 35319 - 

 Chomelia intercedens 

Müll.Arg. 

 ST CFA,CTR, 

GPF 

- - 26295 - 

 Chomelia obtusa Cham. 

& Schltdl.* 

 SI Grupo NSS - - 35423 - 
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 Diodella teres (Walter) 

Small.* 

Quebra-tijela-

de-folha-estreita 

PI CP, CC - - 34664 - 

 Diodella radula (Willd. 

ex Roem. & Schult.) 

Delprete.* 

 PI CP - - 34315 - 

 Hamelia patens Jacq.  SI CU - - 35688 - 

 Borreria verticillata (L.) 

G.Mey. 

 PI CV, CP, 

CC,Grupo 

UBSD, CT, 

CD, CVP 

- - 34305 - 

 Mitracarpus hirtus (L.) 

DC.* 

Poaia-da-praia PI CC - - 34666 - 

 Psychotria 

carthagenensis Jacq. 

 SI CTR, CD, 

Grupo NSS 

- - 35349 - 

 Randia armata (Sw.) 

DC. 

Esporão SI CTR, Grupo 

NSS 

- - 35420 - 

 Sabicea grisea Cham. & 

Schltdl.* 

 SI CP - - 34310 - 

 Spermacoce confusa 

Rendle.* 

 PI Grupo NSS - - 35426 - 

 Staelia virgata (Link ex 

Roem. & Schult.) 

K.Schum.* 

 PI CVP - - 35429 - 

Rutaceae      -   

 Ertela trifolia (L.) 

Kuntze. 

 SI CC, CU, CV, 

Grupo UBSD, 

CT, Grupo 

NSS, CVP 

- - 34971 - 

Salicaceae      -   

 Casearia sylvestris Sw. Guaçatonga SI CTR - - 26301 - 
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Sapindaceae      -   

 Averrhoidium 

gardnerianum Baill. 

Tingui ST CTR - - 26303 - 

 Cardiospermum 

corindum L. 

Balãozinho SEM CFA, CTR - - 26304 - 

 Paullinia trigonia Vell.  SI CC, CV - - 32518 - 

 Paullinia pinnata L.  SI CP, CV - - 32967 - 

 Sapindus saponária L.  ST CV - - 32035 - 

 Urvillea ulmacea Kunth. Balãozinho SEM CFA - - 26306 - 

Sapotaceae      -   

 Manilkara salzmannii 

(A.DC.) H.J.Lam.* 

Maçaranduba ST CVP - - 35479 - 

 Sideroxylon obtusifolium 

(Roem. & Schult.) 

T.D.Penn. 

Quixabeira ST CTR - - 26307 - 

Schoepfiaceae      -   

 Schoepfia brasiliensis 

A.DC 

Laranjinha SI GPF - - 26308 - 

Solanaceae      -   

 Aureliana fasciculata 

(Vell.) Sendtn. 

 SEM CTR - - 26309 - 

 Physalis angulata L.* Balãozinho PI CP - Exó 34327 - 

 Physalis pubescens L.* Balãozinho PI CV - - 34875   - 

 Solanum americanum 

Mill. 

Maria-preta  PI CV - - 35677 - 

 Solanum asperum Rich.  SI CC, CV - - 32693 - 

 Solanum paludosum 

Moric. 

 SI CC, CV - - 32710 - 
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 Solanum paniculatum L. Jurubeba SI CTR - - 26310 - 

Turneraceae      -   

 Piriqueta racemosa 

(Jacq.) Sweet. 

Azedinha PI CP, CFA - - 34290 - 

 Turnera subulata Sm. Chanana PI CP, CTR, 

CFA 

- - 34298 - 

Urticaceae      -   

 Cecropia sp. Embaúba PI. CC  - 32703 - 

 Cecropia pachystachya 

Trécul. 

Embaúba PI CC, CV - - 32704 - 

 Laportea aestuanus (L.) 

Chew. 

Urtiga PI CFA, CV, CU - - 35682 - 

Verbenaceae      -   

 Lantana achyranthifolia 

Desf. 

Erva-chubinho SI CTR, CU - - 35679 - 

 Lantana camara L. Erva-chubinho SI CFA, CV, CU 

CC, CP, 

Grupo UBSD, 

CT, CVP 

- - 34292 - 

 Lantana canescens 

Kunth 

Cambarazinho SI CV, CU, 

Grupo UBSD, 

CT, CD, 

Grupo NSS 

- - 32034 - 

 Lippia alba (Mill.) 

N.E.Br. ex P. Wilson.* 

Erva-cidreira SI CV - - 34870 - 

 Priva bahiensis A.DC. Carrapicho PI CV End-MA - 32037 - 

 Stachytarpheta 

angustifolia (Mill.) Vahl. 

Gervão SEM CFA - - 26318 - 
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Vitaceae 

 Cissus verticillata (L.) 

Nicolson & C.E.Jarvis. 

 PI CA - - 26319 - 
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