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RESUMO 
 
Realizou-se um levantamento florístico e fitossociológico em dois ambientes de caatinga no 
município de Messias Targino, divisa PB-RN, sendo, um trecho menos antropisado destinado 
apenas a exploração de madeira e pastoreio (ambiente I) e uma área bastante antropisada usada para 
a exploração de madeira, pastoreio e mantida sobre monocultivo intensivo de algodão durante 
aproximadamente seis décadas (ambiente II). Foram demarcadas 12 parcelas de 10m x 20 m em 
cada ambiente. Foram encontradas 8 famílias e 12 espécies em ambiente I, enquanto no ambiente II 
constatou-se a ocorrência de 10 famílias e 16 espécies. Nos dois ambientes foram determinados os 
parâmetros densidade, freqüência, verificando que as espécies Centratherum punctatum Cass. e 
Delila biflora (L.) Kuntze destacaram-se nos ambientes I e II, com as maiores freqüências e maior 
densidade no ambiente I, enquanto no ambiente II as espécies Alternanthera sp. e Hyptis suaveolens 

L. Poit. obtiveram maior densidade.  
 
Palavras-chave: Levantamento floristico, caatinga, botânica, taxonomia. 

 
Floristic and phitosociologic study of the herbaceous florest in the city of 

Messias Targino, PB-RN 
 

ABSTRACT 
 
Was realized a floristic and phitosociologic study in two environments of caatinga in the city of 
Messias Targino, verge PB-RN, being a forest of preservation area destined only the wooden 
exploration and pasturing (site I) and a other anthropized, used for the wooden exploration, 
pasturing and kept on intensive monoculture of cotton during approximately six decades (site II). 
Twelve lots (10m x 20 m) were demarcated and used in each environment. Eight families and 12 
species in site I had been found, while in site II it was evidenced occurrence of ten families and 16 
species. In two Environments the parameters had been determined density, frequency, verifying that 
the Centratherum punctatum Cass. and Delila biflora (L.) Kuntze had been distinguished in sites I 
and II, with the biggest frequencies and greater density in the site I, while in site II the 
Alternanthera species sp. e Hyptis suaveolens L. Poit. had gotten greater density. 
 
KEY WORDS: Floristic survey, caatinga, botany, taxonomy.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A vegetação se constitui em um dos 
principais recursos naturais renováveis. A 
multiplicidade de funções da vegetação gera  
 

 
 
 
uma complexidade de técnicas de 
aproveitamento que tem sua base na precisa 
descrição da sua fisionomia e composição 
florística e no estudo das relações ecológicas 



entre as plantas e o seu ambiente (Gomes, 1981 
apud Pereira et al. 1989a). 

O Bioma caatinga é o principal 
ecossistema existente na região Nordeste 
estendendo-se pelo domínio de climas semi-
áridos, numa área de 73.683.649 há, cerca de 
6,83% do território nacional. Atualmente, ainda 
não é possível falar de forma ampla sobre como 
a heterogeneidade na composição florística e na 
estrutura das populações do componente 
herbáceo da caatinga, porque o número de 
estudos que incluem dados da flora e da 
estrutura deste componente é baixo (Pereira et 
al. 1989b; Araújo Filho et al. 1996; Rodal et al. 
1999; Araújo & Martins 2002. Entretanto, de 
acordo com Araújo (2003), a flora herbácea é 
mais diversa que a flora lenhosa, e a diversidade 
e cobertura que as ervas oferecem ao solo 
apresentam-se sensíveis às variações dos 
microhabitats no tempo e no espaço. 

O conhecimento das espécies botânicas da 
caatinga pode contribuir para o manejo 
sustentável, bem como do turismo ecológico, 
inclusive da agricultura, e estimular e apoiar a 
criação e o cultivo de espécies animais e 
vegetais silvestres, para aumentar a receita e o 
emprego nas áreas rurais e obter benefícios 
econômicos e sociais sem efeitos ecológicos 
daninhos (Miranda, 2003). Dessa forma, este 
trabalho teve por objetivo estudar a estrutura 
florística e fitossociológica do município de 
Messias Targino, divisa PB-RN, de dois 
ambientes submetidos a diferentes níveis de 
antropismo,  
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Caracterização da área  

 
O presente trabalho foi desenvolvido na 

Fazenda Soares, entre os municípios de Messias 
Targino-RN e Belém do Brejo do Cruz-PB, na 
divisa dos estados do Rio Grande do Norte e da 
Paraíba, a qual está situada entre as coordenadas 
geográficas 60 08´ de latitude sul e 370 26´ de 
longitude oeste de Greenwish e altitude de 159 
m, entre as isoietas de 500 a 750 mm (BRASIL, 
1971).  
 
 
 
 

2.2 Formação vegetal 
 
Utilizou-se vegetação da caatinga com um 

aspecto fisionômico, marcado por uma 
formação vegetal do tipo arbóreo-arbustiva não 
densa. O fato de esta área se apresentar não 
muito densa se deve a ação do homem ao longo 
do tempo. 

 
2.3 Coleta de dados 
 

Inicialmente, buscou-se informações junto 
à população local a respeito do uso da vegetação 
e áreas de cultivo, em seguida foi feito um 
reconhecimento prévio da área da fazenda, para 
em seguida serem selecionados os ambientes 
objetos do estudo. As unidades amostrais foram 
constituídas de parcelas permanentes medindo 
10x20 m, sendo 12 parcelas no ambiente I e 
outras 12 parcelas no ambiente II, distribuídas 
aleatoriamente e 10 sub-parcelas medindo 1 m2  
em cada parcela dos dois ambientes. 

Toda a flora herbácea presente nas 
parcelas foram coletadas e identificadas no 
Laboratório de Botânica da Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). 
Foram investigados os parâmetros 
fitossociológicos de densidade, freqüência e 
diversidade. As análises foram feitas no 
software Microsoft Excel 2000 versão 9.0. 
 
2.4 Densidade (D) 

 
Densidade é a medida que expressa o 

número de indivíduos com relação a uma 
unidade de área (em geral, por hectare). Foram 
calculadas a densidade absoluta e a densidade 
relativa. Densidade absoluta (DA=n/área) é o 
número de indivíduos de uma determinada 
espécie na área, enquanto que a densidade 

relativa é a relação entre o número de indivíduo 
de uma espécie e o número de indivíduo de 
todas as espécies, a qual é expressa em 
porcentagem. DR = (n/N)*100, onde: n=número 
de indivíduos da espécie e N=número total de 
indivíduos 
 
2.5 Freqüência absoluta 

 
É a relação entre os números de parcelas 

em que determinada espécie ocorre e o número 
total de parcelas amostradas. FA=(Pi/P)*100, 



onde Pi é o número de parcelas com ocorrência 
da espécie i e P=é o número total de parcelas. 
 
2.6 Diversidade 

 
A diversidade de uma comunidade está 

relacionada com a riqueza, isto é, o número de 
espécies de uma comunidade, e com a 
abundancia, que representa a distribuição do 
número de indivíduos por espécie. Dentre os 
vários índices de diversidade utilizados 
recomenda-se o de Shannon e Wiener (H’, 
nats/ind.) (RODAL, SAMAPIO & 
FIGUEIREDO, 1992): H’=-Σ(¶.In (¶))I=1; 
Hmax=1n S;J=H’/H Max, onde: ¶-ni/N; 
ni=número de indivíduos da espécie; N=número 
total de indivíduos; H Max=entropia máxima 
(nats/ind.); In=logaritmo neperiano; S=número 
total de espécies; J=equabilidade. 
 
 
 
 

2.7 Indivíduos amostrados 
 
Foram amostrados 11.230 indivíduos com 

critério de amostragem de plantas com altura 
inferior a 1,00 m (Tabela 1). Estas plantas foram 
consideradas pertencentes ao estrato herbáceo, 
enquanto que aquelas plantas com altura 
superior a esse patamar foram consideradas 
como parte da regeneração natural. 

O em melhor estado de conservação 
apresentou maior número de plantas 
pertencentes à categoria herbácea. O mais 
antropizado apresentou menor número de 
indivíduos. Expressando o ambiente I em um 
melhor estado de conservação e acentuada 
degradação constatada no ambiente II em 
função da sua utilização intensa como área de 
produção agrícola. Isso pode ter ocorrido devido 
ao monocultivo do algodão que prevaleceu 
naquela região por mais de 60 anos, aliado com 
o pastejo dos animais e a exploração irracional 
dessas áreas pelo homem. 

 
Tabela 1 – Resumo dos dados coletados nos dois ambientes 

Ambientes Nº de Parcelas 
Àrea total amostrada 

(ha) 
Nº de indivíduos 

encotrados 
Nº de indivíduos por 

hectare 
I 12 0,24 6112 25466 
II 12 0,24 5118 21325 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Comparando-se o total de plantas obtidos 
(11230) no presente trabalho com Benevides 
(2003) que em seu estudo encontrou cerca de 
36.941 plantas, constatou-se  que, os dois 
ambientes estudados encontram-se em uma 
situação de degradação ambiental bem mais 
acentuda, devido ao baixo índice populacional.  
 
3.1 Famílias e espécies encontradas 

 
O ambiente I apresentou menor 

diversidade que a caatinga altamente degradada 
no ambiente II (Tabela 2), uma vez que no 
primeiro foram amostradas 8 famílias e 12 
espécies botânicas, enquanto que no ambiente 
II, foram encontradas 10 famílias e 16 espécies. 
Uma explicação, baseia-se na maior incidência 
de luz na área mais degradada, permitindo um 
maior desenvolvimento de espécies no ambiente 
II, se comparado ao ambiente I que se encontra 
mais sombreado. A família Asteraceae obteve 

um maior destaque apresentando uma 
freqüência de 77,26% (4.722 plantas) no 
ambiente I (mais conservado) (Tabela 3), 
enquanto que no ambiente II (mais degradado) 
ocorreu um predomínio das famílias Lamiaceae 
com 35,57% (1.820 plantas) seguido das 
Amaranthaceae com 21,80% (1.116 plantas). 

Constatou-se as maiores freqüências nas 
famílias Asteraceae, Lamiaceae e 
Amaranthaceae, com 51,70%, 19,02% e 
14,92%, respectivamente. Espécies das famílias 
Rubiaceae e Gramineae foram encontradas 
apenas no ambiente II, em pequeno número, 
reforçando o argumento que em uma área mais 
alterada, a maior incidência de luz permite o 
desenvolvimento de mais espécies. 

Benevides (2003) verificou que as 
famílias Rubiaceae e Gramineae foram melhor 
representadas no ambiente não antropizado, 
com 2.619 (17,6%) e 1.926 (12,94%) 
indivíduos, respectivamente. Enquanto no 
ambiente antropizado, as melhor representadas 
Gramineae e Leguminosae Faboideae, com 



12.529 (56,81%) e 3.187 (14,45%) indivíduos, 
respectivamente. Santos (2003), estudando dois 
ambientes de caatinga, constatou que as famílias 
que mais se destacaram com maior freqüência 
nos ambientes não antropizado e antropizado foi 
a Gramineae com 22,80% no ambiente A e 
22,54% no ambiente B, totalizando 45,34% da 
área. 

 
 

Comparando os resultados do presente 
estudo com os demais supracitados e realizados 
na mesma vegetação caatinga, constata-se a 
grande diversidade botânica existente nesse 
ecossistema, onde o número de famílias e suas 
freqüências variam de acordo com o grau de 
antropização e características peculiares de cada 
ambiente estudado. Verificou-se a freqüência 
acentuada da família Gramineae nos ambientes 
mais antropizados podendo esta ser um 
indicativo do grau de degradação dessas áreas. 

Tabela 2 – Famílias e espécies encontradas nos dois ambientes 
  Ambiente I Ambiente II Ambiente I e II 

Famílias 8 10 18 
Espécies 12 16 28 

  
Tabela 3 – Famílias e respectivas freqüências de indivíduos encontradas nos dois ambientes 

Ambiente I Ambiente II Ambiente I + Ambiente II 
Famílias 

Nº de indivíduos % Nº de indivíduos % Nº de indivíduos %  
Asteraceae 4722 77.26 1084 21,18 5806 51,70  
Malvaceae 364 5,95 192 3,75 556 4,95  
Convolvulaceae 38 0,62 2 0,039 40 0,36  
Amaranthaceae 560 9,16 1116 21,80 1676 14,92  
Sterculiaceae 2 0,033 64 1,25 66 0,59  
Lamiaceae 316 5,17 1820 35,57 2136 19,02  
Turneraceae 22 0,359 26 0,51 48 0,43  
Leguminosae 88 1,44 576 11,25 664 5,91  
Gramineae 0 0 236 4,61 236 2,10  
Rubiaceae 0 0 2 0,039 2 0,017  
Total 6112 100 5118 100 11230 100  

 
3.2 Espécies levantadas no trabalho 

 
Na Tabela 4 tem-se a relação das espécies 

identificadas, apresentando o número de 
indivíduos por ambiente, percentagem de 
indivíduos e parcelas em que os mesmos 
ocorreram. Observa-se na Tabela 5, 
especificamente no ambiente I, o predomínio 
das espécies, Delila biflora (L.) Kuntze e 
Centratherum punctatum Cass. que 
conjuntamente representaram 67,74% deste 
ambiente, enquanto no ambiente II , destacaram 
se as espécies Hyptis suaveolens L. Poit. e 
Alternanthera sp., sendo conjuntamente 
responsáveis por 57,4% da área II. 

Ao analisar os dois ambientes, é visível o 
aparecimento de um maior número de espécies 
no ambiente II, mostrando que o local mais 
alterado permite uma maior incidência de raios 
solares, e assim por conseguinte o aparecimento 
de novas espécies.  Santos (2003), Benevides 
(2003) e Miranda (2003) constataram que a 
diversidade inter-espécifica, assim como sua 
freqüência varia bastante de um local para outro 

mesmo que estes estejam inseridos em um 
mesmo ecossistema caatinga, visto que, as 
espécies Delila biflora (L.) Kuntze e 
Centratherum punctatum Cass .que tiveram 
maiores freqüências no presente trabalho, não 
apareceram nos demais estudos. 
 
3.3 Diversidade florística 

 
Para os parâmetros de uso corrente foi 

analisado o Índice de Diversidade de Shannon – 
Weaver (H´), sendo a determinação destes 
índices  realizada  separadamente  por ambiente,  

 
obedecendo à metodologia utilizada por LEITE, 
(1999). Para o ambiente I, foi encontrado um 
Índice de Diversidade de 1,498. Para o ambiente 
II o Índice de Diversidade foi de 1,997. 

Considerando estes índices, pode-se fazer 
referência sobre a baixa diversidade florística, 
pois quanto maior for o valor de H’, maior será 
a diversidade florística da comunidade. Estes  
valores de 1,498 e 1,997 para os ambientes I e II 
são valores bastante reduzidos com relação aos 



encontrados por Benevides (2003),  que obteve 
o valor de H’ da ordem de 2,4070 e 2,4567 para 
os ambientes I e II no município de Caraúbas- 
RN. 

Trabalhando em ecossistema de caatinga 
Miranda (2003) obteve de valor para H’= 
0,8841 e 1,7784 para os ambientes preservado e 
antropisado  na Floresta Nacional de Assú-RN, 
abaixo dos valores obtidos neste trabalho. Já em 
comparação com Santos (2003) trabalhando em 
dois ambientes um preservado e outro 
antropisado  no município de Jucurutu-RN, 
encontrou  valores de H’= 2,3927 e 2,441, 
respectivamente para esses ambientes, 
superiores aos valores  obtidos neste trabalho. 
 
 

3.4 Densidade relativa e absoluta 
Delila biflora (L.) Kuntze, 55,6%, e 

Centratherum punctatum Cass., 12,14%, 
representaram melhor o ambiente I. No 
ambiente II as espécies, Alternanthera sp.,  
21,80% e Hyptis suaveolens L. Poit., 35,6%, 
tiveram maior destaque na área II (Tabela 6). 
 
3.5 Freqüência Relativa e Absoluta 

As espécies Centratherum punctatum 

Cass., Delila biflora (L.) Kuntze, apresentaram 
maiores freqüências relativas nos ambientes I e           
II, com 13,95 e 12,64, tornando evidente que 
estas espécies encontram-se bem distribuídas 
em toda área pesquisada (Tabela 7). 

 

Tabela 4 – Espécies encontradas, freqüências de indivíduos e número de parcelas dos dois ambientes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amb. I Ambiente II Amb. I + II Amb. I Amb. II  
Nome Científico Nº de ind. % Nº de ind. % Nº de     ind. % Nº de parc. Nº de parc. % total 
Centratherum punctatum 

Cass. 742 12,14 336 6,56 1078 9,60 12 11 9,60 
Delila biflora (L.) Kuntze 3398 55,6 656 12,81 4054 36,10 12 11 36,10 
Turnera ulmifolia (L.) 22 0,36 26 0,50 48 0,43 5 5 0,43 
Sida spinosa (L.) 100 1,63 146 2,85 246 2,19 7 10 2,19 
Alternanthera sp. 560 9,16 1116 21,80 1676 15,00 11 6 15,00 
Bidens bipinnata L 582 9,52 92 1,79 674 6,00 7 4 6,00 
Hyptis suaveolens L. 

Poit. 316 5,17 1820 35,6 2136 19,02 7 8 19,02 
Waltheria indica L.. 2 0,032 64 1,25 66 0,59 1 7 0,59 
Wissadula sp 264 4,31 8 0,15 272 2,42 8 2 2,42 
Ipomoea sp. 38 0,62 0 0 38 0,34 7 0 0,34 
Merremia aegyptia (L.) 

Urb. 0 0 2 0,039 2 0,018 0 1 0,018 
Mimosa pudica L. 2 0,032 0 0 2 0,018 1 0 0,018 
Senna obtusifolia 86 1,4 502 9,80 588 5,23 8 10 5,23 
Axonopopus purpusii 

(Ness) 0 0 74 1,44 74 0,66 0 2 0,66 
Mitrqcarpus sp. 0 0 2 0,039 2 0,018 0 1 0,018 
Macroptilium lathyroides 0 0 236 4,61 236 2,10 0 7 2,10 
Sida anômala A. St. Hil. 0 0 30 0,59 30 0,27 0 1 0,27 
Sida sp. 0 0 8 0,15 8 0,07 0 1 0,07 
Total  6112 100% 5118 100% 11230 100%   100% 



Tabela 5 - Espécies encontradas, com suas respectivas famílias, nome vulgar e total de parcelas 

 

 Tabela 6 – Densidades absolutas e relativas das espécies por ambiente estudado 
Ambiente I Ambiente II 

Nome científico Dens.abs. Dens.rel. Dens.abs. Dens.rel. 
Centratherum punctatum Cass. 3092 12,14 1400,00 6,56 
Delila biflora (L.) Kuntze 14158 55,6 2733,3 12,81 
Turnera ulmifolia (L.) 92 0,36 108,33 0,50 
Sida spinosa (L.) 417 1,63 608,33 2,85 
Alternanthera sp. 2333,3 9,16 4650,00 21,80 
Bidens bipinnata L 2425 9,52 383,33 1,79 
Hyptis suaveolens L. Poit. 1317 5,17 7583,33 35,6 
Waltheria indica L.. 8,33 0,032 266,66 1,25 
Wissadula sp 1100 4,31 33,33 0,15 
Ipomoea sp. 158,3 0,62 0 0 
Merremia aegyptia (L.) Urb. 0 0 8,33 0,039 
Mimosa pudica L. 8,33 0,032 0 0 
Senna obtusifolia 358,3 1,40 2092,00 9,80 
Axonopopus purpusii (Ness) 0 0 983,33 4,61 
Mitrqcarpus sp. 0 0 8,33 0,039 
Macroptilium lathyroides 0 0 308,33 1,44 
Sida anômala A. St. – Hil. 0 0 125 0,59 
Sida sp. 0 0 33,33 0,15 
Total 25467,56 100 21325,2 100 

Tabela 7 – Freqüências absolutas e relativas das espécies com ambientes estudados 
 Ambiente I Ambiente II 
Nome científico Freq.abs. Freq.rel. Freq.abs. Freq.rel. 
Centratherum punctatum Cass. 50,00 13,95 45,83 12,64 
Alternanthera sp. 45,83 12,79 25,00 6,89 
Bidens bipinnata L 29,16 8,14 16,66 4,59 
Hyptis suaveolens L. Poit. 29,16 8,14 33,33 9,19 
Waltheria indica L.. 4,17 1,16 29,16 8,04 
Wissadula sp. 33,33 9,30 8,33 2,30 
Ipomoea sp. 29,16 8,14 0,00 0,00 
Merremia aegyptia (L.) Urb. 0,00 0,00 4,17 1,15 
Mimosa pudica L. 4,17 1,16 0,00 0,00 
Senna obtusifolia 33,33 9,30 41,66 11,49 
Axonopopus purpusii (Ness) 0,00 0,00 8,33 2,30 
Mitrqcarpus sp. 0,00 0,00 4,17 1,15 
Macroptilium lathyroides 0,00 0,00 29,16 8,04 
Sida anômala A. St. – Hil. 0,00 0,00 4,17 1,15 
Sida sp. 0,00 0,00 4,17 1,15 
Total 358,3 100,00 362,46 100,00 

Famílias Nome científico Nome vulgar Total de parcelas 
Asteraceae Centratherum punctatum Cass. Pepeta 23 
 Delila biflora (L.) Kuntze Bambural 23 
 Bidens bipinnata L. Carrapicho de agulha 11 
Malvaceae Sida spinosa (L.) Relógio 17 
 Sida anômala A. St. – Hil. Vermelhinha 1 
 Wissadula sp. Malva Branca 10 
 Sida sp. Segunda Malva branca 1 
Convolvulaceae Merremia aegyptia (L.) Urb. Jitirana cabeluda 1 
 Ipomoea sp. Jitirana 7 
Amaranthaceae Alternanthera sp. Quebra Panela 17 
Sterculiaceae Waltheria indica L. Malva Roxa 8 
Lamiaceae Hyptis suaveolens L. Poit. Alfazema Bravo 15 
T Turneraceae Turnera ulmifolia (L.) Xanana 10 
Leguminosae Macroptilium lathyroides Feijão de rola 7 
 Senna obtusifolia Mata pasto 18 
 Mimosa pudica L. Malícia 1 
Gramineae Axonopopus purpusii (Ness) Capim mimoso 2 
Rubiaceae Mitrqcarpus sp. Cabeça de velho 1 



 
4. CONCLUSÕES 

As áreas de caatinga sem antropização 
apresentam um melhor estado de conservação e 
conseqüentemente uma maior diversidade, tanto 
em número de famílias, quanto em número de 
espécies identificadas. Mesmo assim o ambiente 
conservado se encontra bastante antropizado.  
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