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RESUMO GERAL 
 

 
e-FLORA DA ESEC SERIDÓ: COMPREENDENDO OS USOS E POTENCIAL DAS 

ÁRVORES DO SERTÃO POTIGUAR 

 
A flora do bioma Caatinga ainda é pouco conhecida e pesquisada, e estudos incluindo 

levantamentos florísticos combinados com ferramentas de bioinformática, em áreas ditas 

prioritárias para conservação, como a Estação Ecológica do Seridó, fornecem grande 

contribuição para o conhecimento, conservação e uso de espécies nativas. O presente 

estudo busca elaborar uma lista de todas as espécies arbóreas encontradas na Estação 

Ecológica do Seridó e compilar informações sobre os usos das espécies nativas, 

construindo, através desses dados, uma e-Flora das espécies arbóreas, incluindo 

informações etnobotânicas e uma chave interativa para todas as espécies descritas no 

estudo. Os dados foram obtidos com base em pesquisas em banco de dados de herbários, 

em bibliografia especializada, visitas a herbários e coletas em campo e, para elaborar a 

chave interativa, utilizou-se o programa XPER. Foram encontradas 38 espécies  

pertencentes a 17 famílias. A bibliografia apontou para essas espécies o uso para a 

alimentação humana (12 spp.- 34,2%), para alimentação animal (32 spp. - 84,2%), 

madeireiro (32 spp. - 84,2%), na medicina popular ( 31 spp. - 81,6%), na obtenção de 

produtos tecnológicos e fonte energética (27 spp. - 71,0%), para fabricação de artesanato 

(26 spp. - 68,4%) e para jardinagem e paisagismo tanto rural quanto urbano (26 ssp. - 

68,4%). Espera-se, através desses produtos, que o uso potencial das espécies nativas 

estudadas seja documentado, destacando a biodiversidade do bioma Caatinga para 

comunidade científica e popular. 

 

 
Palavras-chave: chave interativa, bioinformática, Caatinga, biodiversidade, levantamento 

florístico. 
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GENERAL ABSTRACT 

 

 
ESEC SERIDÓ e-FLORA: UNDERSTANDING USES AND POTENTIAL OF NATIVE 

TREES 

 
The flora of the Caatinga biome is still poorly known and surveyed. Studies combining  

floristic surveys and bioinformatic tools in conservation priority areas such as the Seridó 

ecological station reserve - ESEC Seridó, can contribute significantly to the knowledge, 

conservation and use of native species. This study aims to elaborate a checklist of all trees in 

the study area and gather information about their uses. With this data, we aim to build an e- 

Flora of native trees in ESEC-Seridó, including etnobotanical data and an interactive key for 

all species treated. We researched data in herbarium databases, literature, herbarium 

collections, fieldwork and we used the XPER software to build an interactive key. The survey 

listed 38 species and 17 families for the study area. According to the literature, among these 

species 12 (34.2%) are used as human food, 32 (84.2%) are used as animal food, 32 

(84.2%) are used as timber, 31 (81.6%) are used as medicine, 27 (71.0%) are used as 

technological and energy sources, 26 (68.4%) are used for craft manufacturing and 26 

(68.4%) are used for both rural and urban gardening and landscaping. We expect to 

document the potential uses of studied native flora, highlighting the biodiversity of the 

Caatinga biome to the scientific and general community. 

Keywords: interactive key, bioinformatics, Caatinga, biodiversity, floristic survey. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
 

 
 

A Caatinga possui cerca de 844.453 km², o que corresponde à 10% do território 

nacional (SFB, 2013). O bioma dispõe de uma grande biodiversidade, com alto número de 

espécies endêmicas, distribuídas em 12 gêneros e 183 espécies nativas (MMA, 2009). No 

entanto, apenas cerca de 3% do bioma Caatinga está inserido em Unidades de 

Conservação (SFB, 2018), tornando importante o desenvolvimento de estudos a respeito de 

espécies nessas áreas que possam auxiliar no conhecimento da sua complexidade biótica e 

subsidiar sua gestão, manejo e adequada conservação (GIULIETTI et al., 2004). Nos  

últimos anos, tem se intensificado as buscas para uma formalização do conhecimento 

científico das áreas protegidas da Caatinga, junto a formas de torna-lo mais acessível aos 

órgãos gestores e ao público em geral, tanto do entorno quanto aos visitantes (MMA, 2009). 

Pesquisas sobre composição florística na Caatinga vêm auxiliando na identificação 

das fitofisonomias de cada área (SILVA et al., 2004) e no conhecimento de suas espécies. 

No entanto, apesar de estudos sobre a flora terem aumentado nos últimos anos (e.g. para a 

caatinga do RN, AMORIN et al., 2005; SANTANA e SOUTO, 2006; SÃO-MATEUS et al., 

2013; COSTA-LIMA et al., 2014; MAGALHÃES et al., 2014; SOARES NETO e JARDIM, 

2015; COLOMBO et al., 2016; VERSIEUX et al., 2017), seu enfoque foi primordialmente 

voltado para comunidade científica, sendo necessário transmitir esses conhecimentos para 

um público maior. Uma alternativa é facilitar o acesso a esses dados com o uso de floras em 

formatos digitais (CARVALHO et al., 2015). 

As floras, além de reunir dados de levantamentos florísticos, os quais apresentam 

uma listagem de todas as espécies presentes em um determinado local, também contém 

descrições das espécies e dados como a ecologia, distribuição geográfica,  morfologia, 

chave de identificação e lista de material examinado (KRESS, 2004). Esses trabalhos são 

produtos de estudos taxonômicos os quais visam identificar, descrever, nomear e ordenar 

organismos em um sistema de classificação coerente (DOMENICO et al., 2012). Por sua 

vez, as revisões taxonômicas geram informações a respeito da diversidade de determinado 

grupo, e através dessas floras, são reunidas informações de diversas características dos 

táxons e área estudada. Dentre as funções de uma flora estão: elaborar estudos ambientais; 

responder questões sobre evolução e biodiversidade; avaliar os usos em potencial para 

determinada espécie, ressaltando a biodiversidade presente; aumentar o esforço de coleta 

em determinada área de estudo e reduzir o número de lacunas de coletas a cerca de 

determinado grupo (CARVALHO et al., 2015). 
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Tradicionalmente, estudos de floras são publicados de forma impressa em diversos 

volumes, dependendo do tamanho da área de estudo e do número de táxons encontrados 

(CARVALHO et al., 2015) como, por exemplo, a Flora Neotropical, Flora da Reserva Ducke 

e a Flora Brasiliensis. Com o desenvolvimento da tecnologia e a popularização da internet, 

versões on-line de Floras estão sendo produzidas em forma de e-Floras (FUNK, 2006). A 

Flora do Brasil 2020, por exemplo, tem como meta disponibilizar no ano de 2020 as 

descrições, chaves de identificação, distribuição geográfica e ilustrações de todas as 

espécies de plantas, algas e fungos conhecidos no Brasil. 

Por conter uma grande riqueza de detalhes, as Floras regionais devem ser 

elaboradas, com o intuito de reunir todas as informações locais inacessíveis em trabalhos de 

larga escala, e que serão compiladas em uma flora com maior riqueza de detalhes em nível 

nacional (FORZZA et al., 2013). Apesar dessa organização tradicional, ferramentas da 

bioinformática podem auxiliar na compilação de diversos dados florísticos, como descrições, 

chaves de identificação para gêneros e espécies, acompanhadas de imagens em alta 

definição, e até mesmo dados ecológicos. Essas ferramentas facilitam a divulgação, 

tornando as informações sobre a flora de um determinado local acessível à comunidade 

científica e à sociedade de forma mais dinâmica e organizada (CARVALHO et al., 2015). 

As chaves interativas de identificação são um bom exemplo de como a organização 

digital pode facilitar o acesso ao conhecimento florístico. As chaves em floras são 

tradicionalmente dicotômicas, nas quais o usuário segue uma série de passos de ordem pré- 

definida, nos quais ele escolhe uma entre duas opções. No entanto, há desvantagens deste 

tipo de chave, como seguir uma continuação rígida e interdependente de caracteres para 

utilização da chave e a inexistência de caracteres nas amostras disponíveis o que impede 

que o usuário prossiga na chave (ZANATTA et al., 2015). Com auxilio da bioinformática, 

chaves interativas disponíveis on-line permitem acesso múltiplo a variáveis distintas, 

oferecendo ferramentas adicionais interligadas, como a definição dos caracteres e imagens 

dos mesmos, podendo o usuário optar por caracteres mais visíveis no espécime, ou mesmo 

disponíveis no momento para identificação (BITTRICH et al., 2012). Dessa forma,  a 

atividade se torna menos complexa e mais interativa, aumentando a chance de identificação 

correta, mesmo com pouco material disponível (ESPÍRITO-SANTO et al., 2013). 

Atualmente, discute-se muito sobre o valor econômico da biodiversidade e os seus 

diferentes usos, assuntos pouco abordados em estudos de flora tradicionais. Na Caatinga, 

várias espécies nativas apresentam potencial para fins diversos, como: apicultura, forragem, 

frutíferas, madeireiras, medicinal, óleos, taninos, látex, plantas ornamentais (ARAÚJO et al., 

1995) e ainda como o alimento para humanos. Portanto, a popularização do conhecimento 
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sobre as espécies nativas pode ampliar a valorização da população sobre as formações 

naturais e a importância que se atribui a áreas protegidas (PADILHA et al., 2017). 

Dessa forma, é preciso democratizar o conhecimento geral das plantas para sua 

melhor utilização, por meio de instrumentos eficientes como e-Floras, que possibilitam, além 

da caracterização e identificação das espécies nativas, a divulgação acerca da importância 

dessas espécies em diversas atividades de subsistência, culturais e até mesmo  

econômicas. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo investigar a composição e os 

usos em potencial das espécies arbóreas da Estação Ecológica do Seridó, uma unidade de 

conservação de caatinga do Rio Grande do Norte. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Ecorregiões, endemismo e Unidades de Conservação na Caatinga 

 
A Caatinga ocupa 10% do território brasileiro (CASTELLETTI et al., 2004), se 

tratando de um bioma inteiramente restrito ao Brasil. A sua região abriga uma população de 

36 milhões de habitantes, com alta densidade populacional, equivalente a 42 hab./km² 

(PAREYN et al., 2013). Apesar de encontrar-se em avançado processo de degradação, a 

Caatinga possui grande relevância florística, com 5.344 espécies de plantas conhecidas,  

das quais 744 são endêmicas (FORZZA et al., 2010) e diversas apresentam adaptações 

particulares para condições ambientais com precipitações irregulares e alta sazonalidade 

(LEAL et al., 2005). 

Em sua extensão a Caatinga possui ambientes bastante heterogêneos e uma 

diversidade de tipos vegetacionais, com características fisionômicas e florísticas diversas (l 

et al., 2007; ROQUE et al., 2010; ALBUQUERQUE et al., 2012). Em geral, a distribuição das 

chuvas atua como a principal responsável pela variedade de habitats na região, e é comum 

que as espécies apresentem características morfoanatômicas e fisiológicas especializadas 

para suportar o clima seco. A vegetação é composta principalmente por plantas herbáceas e 

lenhosas, muitas delas dotadas de espinhos, como adaptações para evitar a perda de água 

por transpiração, comumente sazonalmente decíduas, e por suculentas, como as cactáceas, 

as quais possuem tecidos adaptados para armazenar água (DRUMOND et al., 2000). Tipos 

de solo, clima, relevo, temperatura e altitude são ainda outros fatores ambientais associados 

às diferentes fitofisionomias da Caatinga (ANDRADE-LIMA 1981, VELOSO et al., 2002, 

ROQUE et al., 2010; ALBUQUERQUE et al., 2012). 

Tomando-se como base as variações desses fatores, bem como a dominância de 

grupos taxonômicos, tanto de fauna quanto de flora, Veloso et al. (2002), em um estudo 

bastante completo, definiu oito ecorregiões para Caatinga, que seriam úteis para o 

conhecimento e conservação da sua biodiversidade: (1) Complexo de Campo Maior (2) 

Complexo Ibiapaba-Araripe, (3) Depressão Sertaneja Setentrional (4) Planalto da 

Borborema, (5) Depressão Sertaneja Meridional, (6) Dunas do São Francisco (7) Complexo 

da Chamada da Diamantina e (8) Raso da Catarina. Em uma escala mais ampla, a Caatinga 

é classificada como uma Floresta Tropical Sazonalmente Seca, ao lado de outras formações 

do mesmo tipo, distribuídas de forma disjunta em regiões centro e sul-americanas 

(PENNINGTON et al., 2009). Porém, alega-se que essas florestas têm atraído 

historicamente poucos investimentos para geração de conhecimento, o que pode ter 

resultado em níveis de diversidade ainda subestimados (SANTOS et al., 2011). 
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Os registros atuais já indicam uma alta diversidade e taxa de endemismo de  

espécies para a Caatinga, mesmo com muitas áreas que ainda não foram exploradas 

(PENNINGTON et al., 2009; SÄRKINEN et al., 2011; OLIVEIRA-FILHO et al., 2013; MORO 

et al., 2014; COSTA et al., 2015). A vegetação abarca 950 gêneros e 152 famílias de 

angiospermas (QUEIROZ et al., 2017), com uma taxa de cerca 13.9% de espécies 

endêmicas (FORZZA et al., 2010). Dentre as famílias mais comuns destacam-se Fabaceae  

e Euphorbiaceae (QUEIROZ et al., 2015). Em um estudo realizado por Costa et al. (2015), 

em uma microrregião da Caatinga, no município de Tucano, Bahia, foram encontradas 32 

espécies endêmicas, revelando que ainda há muitas áreas que precisam ser estudadas. De 

fato, em função da escassez de informações, é necessário o investimento em mais 

inventários florísticos e, ao mesmo tempo, em análises mais abrangentes sobre 

endemismos, diversidade e distribuição de famílias, em especial daquelas mais 

representativas, como Asteraceae e Rubiaceae (SILVA et al., 2013; MORO et al., 2014). 

Apesar da necessidade de maior esforço de pesquisa e já reconhecido endemismo e 

riqueza relevantes, a Caatinga, dentre os biomas brasileiros, é o menos favorecido em áreas 

protegidas, com apenas 0,4% de suas áreas devidamente delimitadas em Unidades de 

Conservação (SUZUKI, 2006). Alguns Estados como o Rio Grande do Norte, a Paraíba e 

Alagoas possuem cerca de 1% de áreas de Caatinga protegidas, seja elas em Unidade de 

Proteção Integral e ou de Uso Sustentável (OLIVEIRA et al., 2019). 

No Rio Grande do Norte, localizado na ecorregião da Depressão Sertaneja 

Setentrional (VELOSO et al., 2002), são conhecidas 18 Unidades de Conservação, sendo 

seis delas Unidades de Proteção Integral e 12 Unidades de Uso Sustentável (SANTOS e 

PEREIRA, 2016). A Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó), com 1.163 ha, localizada 

em Serra Negra do Norte, é uma Unidade de Proteção Integral (VELOSO et al., 2002), cuja 

função e importância está associada, principalmente, ao subsídio de atividades e pesquisas 

científicas. Sua área, além de auxiliar na compreensão da valoração econômica ambiental e 

do desenvolvimento de atividades de pesquisas, pode servir para gerar debates sobre a 

perspectiva ambiental dos moradores a respeito do papel de uma Estação Ecológica 

(ALVES et al., 2017). 

 
2.2.  Levantamentos florísticos na Caatinga, e-floras e chaves interativas de 

identificação 

Os primeiros estudos de levantamento de flora na Caatinga são frutos de inventários 

florestais, com finalidade de conhecer o potencial madeireiro do bioma (TAVARES et al., 

1969). Estudos que correlacionam características estruturais de vegetação e padrões 

florísticos com fatores ambientais, foram feitos por Araújo et al. (1995), concluindo que são 
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poucos os estudos envolvendo levantamento florísticos na Caatinga. Em contrapartida, 

recentemente, Moro et al. (2014) catalogaram as plantas vasculares da Caatinga e 

perceberam que, nas últimas décadas, houve um número crescente de artigos envolvendo 

estudos florísticos e fitossociológicos sobre comunidades vegetais da Caatinga. 

Se levarmos em consideração que a suposta carência acerca dos estudos 

envolvendo a flora da Caatinga não esteja relacionada apenas a falta de publicações, mas a 

como elas estão disponíveis, podemos evidenciar outra questão acerca da organização dos 

bancos de dados, fruto desses levantamentos florísticos. Até muito recentemente estudos  

de taxonomia (i.e. levantamentos florísticos, revisões, floras, etc.) eram publicados apenas 

sobre forma impressa, o que pode resultar em trabalhos rapidamente desatualizados uma 

vez que novas ocorrências de espécies podem ser documentadas ou mesmo novas 

espécies descritas (MORO et al., 2014). Em contrapartida, bancos de dados de alta 

qualidade, disponíveis on-line, são mais acessíveis, de utilizações mais ampla e passíveis 

de atualização continuada. Por exemplo, podem ajudar a detectar facilmente os sinônimos 

associados a uma espécie e auxiliar na correta identificação de famílias, gêneros e espécies 

de forma mais dinâmica, já que a quantidade de dados interligados associada a este tipo de 

trabalho é imensa. 

Em tratamentos taxonômicos, como floras ou revisões taxonômicas de famílias, 

gêneros e grupos de espécies agregam-se informações e notas sobre características 

morfológicas, gerais e particulares, a serem destacadas, diversidade taxonômica, 

distribuição e habitat, classificação, história natural, ecologia e usos etnobiológicos e 

algumas referências importantes da literatura (KRESS, 2004). Reunir essa grande 

quantidade de informações em material impresso, nos daria um grande volume de páginas e 

livros, o que dificilmente seria levado para campo. Também a localização e reunião de  

dados particulares sobre uma dada espécie ou grupo pode se tornar laboriosa, o que pode 

dificultar o uso desse tipo de trabalho por pesquisadores de áreas afins. 

A reunião da informática e da taxonomia proporciona um grande ganho para a 

ciência, como, por exemplo, no caso Global Biodiversity Information Facility (GBIF), uma 

plataforma que visa disponibilizar uma rede com bancos de dados de biodiversidade (como 

bancos de dados de coleções científicas) para os usuários explorarem as vastas 

quantidades de informação para usos científicos, econômicos, ambientais e sociais. Outro 

exemplo em nível internacional é a Worldflora e a biodiversity of life, que têm como objetivo 

principal realizar uma compilação de informações da flora mundial, através de diversas 

bases de dados de acesso livre ao público (JACKSON; MILLER, 2015). Esses são exemplos 

de como as ferramentas digitais vem permitindo a exploração e análise da biodiversidade a 

um ritmo muito acelerado. Esses recursos nos dão a possibilidade de ter acesso facilitado à 
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informação sobre grupos de plantas, biomas ou regiões biogeográficas ou até mesmo 

políticas, através de versões eletrônicas das floras (e-floras). 

Com esses avanços é possível observar que houve um aumento na procura e uso de 

chaves de acesso livre, principalmente das chaves interativas (DALLWITZ et al., 2013). As 

chaves de identificação são ferramentas importantes no processo de identificação de uma 

espécie e tradicionalmente incluem chaves dicotômicas em trabalhos taxonômicos 

(ESPÍRITO-SANTO et al., 2013). Esse tipo de chave tem a necessidade de ser utilizada em 

uma sequencia fixa, estabelecida da pelo autor (HAGEDORN et al., 2010), possuindo em 

cada etapa duas ou mais opções contrastantes (BRACH e SONG, 2005; WALTER e 

WINTERTON, 2007). As chaves informatizadas de múltiplo acesso (PENEV et al., 2009) são 

distintas das chaves tradicionais, pois permitem a identificação por seleção múltipla de 

características morfológicas, a critério do usuário, com a possibilidade de se associar 

definições dos caracteres e imagens (ESPÍRITO-SANTO et al., 2013; SELTMANN, 2004; 

BRACH e SONG, 2005; FUJIHARA, 2008), sendo chamadas também de chaves interativas 

(DALLWITZ et al., 2013). 

Autores como Morse e Edwards (1996), Dallwitz et al. (2000) e Espírito-Santo et al. 

(2013) listam algumas vantagens para utilizar-se as chaves de múltiplo acesso (algumas 

impressas e online): livre arbítrio na escolha de caracteres, atualização e distribuição 

facilitada, disponibilidade via Internet, a expressão de incertezas quando dois táxons são 

confundidos por apresentarem caracteres próximos, opção de glossários para termos 

técnicos, ilustrações ou fotografias que exemplifiquem os termos, e links para websites. Um 

exemplo desse tipo de chave disponibilizado on-line é a chave de identificação de plantas do 

Departamento de Botânica do IB (Instituto de biologia), Unicamp (podendo ser acessada no 

site: https://www2.ib.unicamp.br/profs/volker/chaves/). 

Com a popularização das chaves de múltiplo acesso, programas como o Xper® 

(http://www.infosyslab.fr/), LUCID® (www.lucidcentral.org), INTKEY® (DALLWITZ et al. 

2013) e ACTKEY (BRACH e SONG 2005) foram desenvolvidos para elaboração de chaves. 

O uso dessas ferramentas mostram vantagens como maior rapidez e certo grau de 

automação para a elaboração das chaves e também oferecem portais para vinculação e 

disponibilização das chaves, facilitando todo o processo, desde a criação até o uso. 

 
2.3. Usos potenciais para árvores da Caatinga 

 
As plantas nativas possuem um importante papel como base alimentar e como fonte 

de matéria-prima para inúmeras atividades de populações locais (OLIVEIRA, 2006). Os 

produtos obtidos destas plantas são classificados como madeireiros e não-madeireiros 

(BRASIL, 2016). Dentre os produtos florestais não-madeireiros (PFNM’s) mais utilizados no 

https://www2.ib.unicamp.br/profs/volker/chaves/
http://www.infosyslab.fr/)
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bioma Caatinga estão o fruto do umbu, fibras, sementes e cascas de árvores, usadas no 

artesanato. Entre os produtos, destacam-se também a produção de mel, atividade 

dependente da vegetação nativa e facilmente integrada com o manejo florestal da Caatinga 

nas propriedades rurais, principalmente as de agricultura familiar (PAREYN, 2013). 

A conservação da diversidade de plantas nativas e suas variadas formas de uso é 

tarefa fundamental para a manutenção da base genética das espécies botânicas, para a 

segurança alimentar destas populações e para a preservação do patrimônio cultural 

associado (OLIVEIRA, 2006). Segundo Pareyn (2013), o reconhecimento e a valorização de 

produtos florestais não madeireiros (PFNM’s) já é uma pauta de discussão no Nordeste 

brasileiro. 

A vegetação nativa da Caatinga possui um grande potencial para a produção 

sustentada e geração de emprego e renda para a população sertaneja. Os estudos apontam 

que existem 72 espécies de plantas no bioma Caatinga registradas como prioritárias ou com 

uso concreto, das quais 20 são endêmicas, sendo 18 espécies de mútua e alta importância 

para o desenvolvimento do setor não madeireiro da região Nordeste (SAMPAIO et al., 2005; 

GIULIETTE et al., 2004). 
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RESUMO 

A flora da Caatinga ainda é pouco conhecida e pesquisada e estudos incluindo levantamentos 

florísticos combinados com ferramentas de bioinformática em áreas ditas prioritárias para 

conservação são necessários para ampliar e divulgar o conhecimento sobre as espécies. O 

presente trabalho teve como objetivo investigar a composição arbórea e elaborar um 

tratamento taxonômico para as espécies da Estação Ecológica do Seridó, com base nas 

informações disponíveis em banco de dados e coletas de campo. São apresentados uma lista 

de espécies e chave dicotômica para sua identificação, bem como dados disponibilizados em 

uma plataforma digital que inclui descrições e chave eletrônica de múltiplo acesso. Foram 

encontradas 37 espécies pertencentes a 17 famílias. Fabaceae é a mais rica (14 sp.), seguida 

por Euphorbiaceae (seis sp.). 
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INTRODUÇÃO 

 

A Caatinga é uma das regiões menos estudadas e protegidas do Brasil, e vem sofrendo 

um rápido processo de degradação (Oliveira et al., 2019). Uma das estratégias que poderiam 

assegurar a manutenção da biodiversidade da Caatinga frente a este cenário é a sua proteção 

em unidades de conservação (UCs) (Margules & Pressey, 2000). São conhecidas, na  

Caatinga, cerca de 4320 espécies de plantas com flores (c. 20% total das angiospermas no 

Brasil), sendo 744 espécies endêmicas deste bioma (Forzza et al., 2013). No entanto, mesmo 

com o reconhecimento da alta diversidade e endemismo de espécies (Särkinen et al., 2011; 

Oliveira-Filho et al., 2013; Costa et al., 2015), a Caatinga ainda apresenta apenas 7% do seu 

território em áreas protegidas (Oliveira et al., 2019), distribuídas em 424 UCs, das quais 95 

são unidades de Proteção Integral e 329 de Uso Sustentável (Santos & Pereira, 2016). Esses 

dados se tornam ainda mais preocupantes em alguns Estados, como o Rio Grande do Norte e 

Sergipe, que possuem apenas 1% de áreas de Caatinga protegidas em UCs (Oliveira et al., 

2019) com 18 e 17 UCs, respectivamente (Santos & Pereira, 2016). 

No Estado do Rio Grande do Norte, ocorrem diferentes tipologias florestais com 42% 

(108.510ha) de florestas naturais, sendo a Caatinga o bioma com maior extensão territorial 

(SFB, 2018). A maioria das áreas de proteção do estado são no litoral, protegendo 

principalmente áreas de Mata Atlântica e Restinga (IDEMA, 2017). Neste contexto, a 

Caatinga é extremamente negligenciada e demanda políticas mais eficazes de preservação. 

Dentre as áreas de preservação da Caatinga no Rio Grande do Norte, destaca-se a Estação 

Ecológica do Seridó (ESEC Seridó), localizada no município de Serra Negra do Norte, com 

diversas fitofisionomias típicas de Caatinga, que abrange desde áreas florestadas com árvores 

de grande porte a áreas mais desertas, constituídas de pequenos arbustos e ervas (SFB, 2018). 

Essas  áreas  são   ainda   relativamente   pouco   estudadas,   sendo   necessários   estudos que 

aprofundem o conhecimento existente e também  promova a divulgação de forma  acessível  à 
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sociedade em geral, contribuindo, assim, para a valorização da vegetação e ambientes naturais 

(Oliveira et al., 2019). 

A flora no Rio Grande do Norte teve seu conhecimento ampliado expressivamente nos 

últimos anos, com a publicação de diversas novas ocorrências e tratamentos taxonômicos para 

grupos específicos ampliando consideravelmente o conhecimento sobre a Flora como um todo 

(e.g. Papilionoideae: São-Mateus et al., 2013; Bignoniaceae: Colombo et al., 2016; 

Bromeliaceae: Magalhães et al., 2014; Versieux et al., 2013a, 2013b; Tomaz & Versieux 

2019; Capparaceae: Costa-Lima et al., 2014; e Erythroxylaceae: Soares Neto & Jardim, 2015; 

Combretaceae: Sousa et al. 2019). Um levantamento recente do Brazil Flora Group (BFG) 

(2015) atualizou a lista de flora do Brasil e revelou que o Rio Grande do Norte é o estado  

mais pobre em registros de espécies de angiospermas, o que parece refletir ainda o pouco 

conhecimento sobre a flora do estado, já que estados vizinhos apresentam um número 

consideravelmente maior de espécies em áreas com tamanho equivalente. Isso indica que 

trabalhos florísticos, enfocando grupos ou áreas no estado, continuam sendo necessários para 

preencher essas lacunas de conhecimento. 

As floras e trabalhos taxonômicos são classicamente publicados em formato impresso 

e formal e são direcionadas, principalmente, para taxonomistas (Carvalho et al., 2015). Essas 

publicações são muito extensas e fazem o uso de termos muito específicos e de difícil 

entendimento para o público em geral. Para tornar mais acessível essas informações, uma 

alternativa é a publicação de floras no formato digital, o que permite a universalização e 

acesso com formatos mais flexíveis, disponibilizando diversos tipos de conteúdos, como: 

chave interativa, imagens de alta resolução, mapas de distribuição, dados de floração, 

frutificação e informações acerca da ecologia das espécies. 

Neste trabalho buscou-se ampliar o conhecimento existente sobre a flora de espécies 

arbóreas da ESEC Seridó, a segunda maior área florestada do estado. Aqui incluímos uma 
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lista de espécies arbóreas, chave dicotômica para sua identificação e dados florísticos da área 

de estudo. Além disso, apresentamos uma plataforma digital que agrega dados adicionais, 

como descrições para as espécies de árvores e chave eletrônica de múltiplo acesso. Todos os 

dados aqui presentes fazem parte de um projeto maior, a cyber flora da ESEC Seridó, onde 

estão reunidas informações sobre toda a flora da Estação. Esperamos através desse trabalho 

promover a popularização do conhecimento sobre a biota da UC, com formato acessível tanto 

à comunidade acadêmica quanto para a sociedade em geral, apoiando assim a sua gestão e 

conservação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A estação Ecológica do Seridó (1.166 ha) consiste em uma Unidade de Conservação 

de Proteção Integral dentro do bioma Caatinga, no município de Serra Negra do Norte, no Rio 

Grande do Norte, Brasil (Fig. 1). A vegetação dominante na ESEC é Caatinga hiperxerófila 

variando de áreas florestadas a savânicas, incluindo vegetação aquática e de inselbergs 

(IBAMA, 2005). O clima da região, na qual a Estação se encontra, é classificado, segundo 

Köppen, como BSh, com temperatura média de 27ºC e precipitação anual média de 632,7 mm 

(dados da Estação Meteorológica de Cruzeta, RN, a 50 km da Estação, série 1985/1994). O 

relevo da região é bastante acidentado, erodido e pedregoso (Freire 2002). 
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Figura 1 – Estação Ecológica do Seridó, situada no município de Serra Negra do Norte, 

Rio Grande do Norte, Brasil. 

 

Obtenção dos dados florísticos 

 

Nesse estudo incluímos apenas as espécies de árvores ocorrentes na área de estudo. O 

hábito arbóreo foi definido como uma planta lenhosa e perene, geralmente alta, com tronco 

único presente, mesmo que reduzido (Hickey & King 2000). Essa definição foi adotada em 

razão da irregularidade do porte das árvores da Caatinga, de acordo com suas diferentes 

fitofisionomias. Foram realizadas sete expedições, com duração de cinco dias no período  

entre abril de 2018 a julho de 2019. Durante as expedições foram coletadas todas as espécies 

de árvores encontradas com material fértil (flor e/ou fruto). Para identificação das espécies 

realizamos consultas em bibliografia especializada e comparações com materiais depositados 



21  

em herbários. Todas as coletas feitas durante este estudo foram depositadas no herbário da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Tabela 1). 

Além das expedições em campo, reuniu-se também dados de coleções de herbário de 

três bancos de dados disponíveis online: GBIF, REFLORA e SpeciesLink, e através de visitas 

realizadas às coleções: (1) a coleção local não indexada da ESEC - Seridó, (2) do Herbário 

Dárdano de Andrade Lima, na Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) e (3) do 

Herbário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foram incluídas apenas 

as ocorrências de bancos de dados de herbários online referidas para os municípios de Caicó e 

Serra Negra do Norte e cujas coordenadas geográficas encontravam-se dentro dos limites da 

ESEC Seridó. Para padronização das coordenadas foram seguidos os seguintes critérios: (a) 

registros com coordenadas sem informação precisa de local, e que não puderam ser 

identificados com acesso a imagens disponível online, foram excluídas, (b) os registros com 

imprecisão nas informações das coordenadas, foram conferidos, através das descrições das 

plantas analisadas, se realmente faziam parte da ESEC Seridó por meio da descrição da 

localidade de coleta e, se confirmadas, a coordenada da Sede da Estação foi atribuída, essa 

informação para a sede da ESEC Seridó foi buscada no Google maps. 

Para as descrições taxonômicas foram analisados os espécimes coletados e ou 

depositados nos herbários visitados. Foram observados 49 caracteres e esses foram utilizados 

para construção de uma chave interativa e uma chave dicotômica para as espécies. Para a 

elaboração da chave interativa, que contém imagens da morfologia externa e descrições 

morfológicas das espécies utilizamos a plataforma online Xper³ (http://www.xper3.fr/). 

Informações adicionais sobre a distribuição, preferência de habitat, floração, frutificação e 

ecologia das espécies arbóreas da ESEC Seridó, bem como links para as descrições e chave 

interativa foram agregadas em um website enfocando a e-flora arbórea da ESEC Seridó. 

Todos esses dados podem servir para auxiliar outros estudos em áreas afins como, por 

http://www.xper3.fr/)
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exemplo, na compreensão dos padrões florísticos, estudos de biologia reprodutiva e estudos 

envolvendo fauna da caatinga. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontradas 37 espécies arbóreas de 17 famílias botânicas (Tab. 1) na ESEC 

Seridó. Em relação a uma listagem publicada anteriormente (Queiroz et al., 2015), esse estudo 

registrou 20 novas ocorrências de plantas com hábito arbóreo para a área de estudo (ESEC 

SERIDÓ), que foram coletadas pela primeira autora, e também examinando material 

depositados nos herbários. Todos os dados florísticos e sobre as espécies produzidos durante 

este estudo sobre as espécies estão disponíveis na plataforma online: 

http://biodiversus.com.br/floradoserido/ e uma chave interativa produzida durante este estudo pode 

ser acessada pelo seguinte link: http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/- 
 

3895459064242487145/mkey.html. 
 

As famílias com maior número de espécies foram Fabaceae e Euphorbiaceae, com 14  

e seis espécies, representando, respectivamente, 37,8% e 15,8% do total de espécimes 

amostrados (Fig. 2). Esse resultado já era esperado, visto que essas são as famílias mais 

comuns para áreas de Caatinga, o que também já foi observado em trabalhos prévios em áreas 

da ESEC Seridó (Amorin et al., 2005; Santana & Souto, 2006). No entanto, estes estudos 

registraram 23 espécies distribuídas em 10 famílias em uma área 0,6 ha (Santana & Souto 

2006) e 15 espécies em nove famílias em uma área de 1,0 ha (Amorim et al., 2005), números 

inferiores quando comparado aos resultados aqui obtidos pata toda área da UC 

 
 

Tabela 1 – Lista das espécies arbóreas da Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do 

Norte, Rio Grande do Norte, Brasil. Espécies com asterisco do lado são as novas 

ocorrências para a área. 

http://biodiversus.com.br/floradoserido/
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/-3895459064242487145/mkey.html
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/-3895459064242487145/mkey.html


23  

 
 

Família/ Espécie Voucher 
 

ANACARDIACEAE 

 
Myracrodruon urundeuva M. Allemão* 

G.S. Batista, 70 (ESEC – 

Seridó) 
 

APOCYNACEAE 

 

Aspidosperma pyrifolium Mart. A. Fernandes, 48 (ESEC 

- Seridó) 

BIGNONIACEAE 

 

Handroanthus impetiginosus (Mart. Ex DC.) Mattos UFRN 25544 

Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers.* G.S. Batista et al., 338 

(ESEC - Seridó) 

BIXACEAE 

 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spregn.* UFRN 25537 

BURSERACEAE 

Commiphora leptophloeos (Mart.) Gillette UFRN 25697 

CAPPARACEAE 

 
Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl 

M.G.V. Marinho, 45 

(ESEC - Seridó) 

Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl* UFRN 25709 

CHRYSOBALANACEAE 

Microdesmia rigida (Benth.) Sothers & Prance* G.S. Batista & Armenio, 

52 (ESEC - Seridó) 

COMBRETACEAE 

 

Combretum leprosum Mart. UFRN 25540 

ERYTHROXYLACEAE 

 

Erythroxylum pungens O. E. Schulz UFRN 12523 

EUPHORBIACEAE 

Cnidoscolus quercifolius Pohl UFRN 25703 

Croton blanchetianus Baill.* UFRN 25699 
 

Croton heliotropiifolius Kunth* UFRN 25698 
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Jatropha mollissima (Pohl) Baill. UFRN 23777 

Manihot carthagenensis (Jacq.) Müll.Arg.* UFRN 25696 

Sebastiania macrocarpa Müll.Arg.  G.S. Batista, 50 

(ESEC - Seridó) 

FABACEAE 

 

Acacia glomerosa Benth.* G.S. Batista, 198 

(ESEC - Seridó) 

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. UFRN 25543 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan UFRN 25711 

 
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. UFRN 25701 

Bauhinia pentandra (Bong.) D.Dietr.* G.S. Batista, 327 

(ESEC - Seridó) 

Cenostigma nordestinum E. Gagnon & G.P. Lewis* UFRN 25538 

Erythrina velutina Willd.* G.S. Batista, 56 (ESEC - 

Seridó) 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz UFRN 2123 

Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke* G.S. Batista, 241 (ESEC 

- Seridó) 

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.* UFRN 26135 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. UFRN 25539 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke UFRN 25536 

Pithecellobium diversifolium Benth. UFRN 25707 

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby UFRN 25545 

MALVACEAE 

Pseudobombax marginatum (A.St.-Hil., Juss. & Cambess.) 

A.Robyns* 

NYCTAGINACEAE 

G.S. Batista 

(ESEC – Seridó 30) 

 

Guapira laxa (Netto) Furlan* G.S. Batista, 251 

(ESEC - Seridó) 

OLACACEAE 

 

Ximenia americana L* G.S. Batista, 36 

(ESEC - Seridó) 

POLYGONACEAE 
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Triplaris gardneriana Wedd.*  G.S. Batista, 61 

(ESEC - Seridó) 

RAMNACEAE 

 

Ziziphus joazeiro Mart.* UFRN 25708 

RUBIACEAE 

 
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum.* UFRN 25706 

 

 

Com exceção da espécie Cynophala hastata que está depositada apenas no herbário da 

UFRN, todas as demais podem ser encontradas e consultadas na coleção informal da própria 

Estação Ecológica. Estão depositadas na ESEC Seridó 30 espécies de árvores, dessas, 12 não 

foram recoletadas. Apesar de terem sido localizadas (georeferenciadas) em campo, ainda não 

foram incluídas em coleções indexadas, pois não se encontravam em estado reprodutivo. É 

importante levar em consideração que as coletas, a identificação e descrição de muitas 

espécies só foram possível pelo fato de estarem depositadas na coleção informal da ESEC 

Seridó, ressaltando, dessa forma, a relevância de coleções locais para o conhecimento e 

preservação das florestas da Caatinga, como observado por Giulietti et al. (2004). Durante 

este trabalho foram coletados 40 dos 64 espécimes da ESEC depositadas no Herbário da 

UFRN. 

Sobre a distribuição das árvores na área de estudo, a família melhor distribuída, ou  

seja que ocorre em maior número de locais na ESEC Seridó foi Fabaceae, seguida por 

Euphorbiaceae (Fig. 2). De fato, Fabaceae é a uma das famílias mais bem representadas no 

Brasil, sendo abundante em quase todos os biomas e ecossistemas do país (BFG, 2015). No 

entanto, mesmo Fabaceae apresentando o maior número de espécies, observa-se uma 

concentração de registros de distribuição na sede da ESEC Seridó e nas áreas adjacentes a 

mesma (Fig. 3). No entanto este resultado pode ser devido ao fato de que uma coordenada 

geral, correspondente à sede da ESEC, foi atribuída a todas as coletas sem coordenadas 

precisas dentro da área de estudo. 
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Lacunas de coleta ao longo da extensão da ESEC Seridó ainda são observadas com 

uma diminuição evidente no número de coletas em direção ao Sul da estação e na porção 

noroeste da ESEC (Fig. 3). Tais lacunas devem-se principalmente pela dificuldade de acesso 

às áreas mais distantes, uma vez que todas as coletas devem ser feitas a pé (Amorim et al., 

2005). Outro fato que pode ter influenciado na ausência de árvores em algumas áreas da UC 

foi o corte raso em função de estudos envolvendo experimentos durante o plano de manejo e 

exploração madeireira. Desta forma fazem-se necessárias ações para maximizar o esforço de 

coleta na área, aumentando assim o conhecimento sobre famílias e espécies menos 

distribuídas. 

Os dados precisos sobre distribuição das espécies de árvores dentro da UC podem ser 

utilizados em estudos futuros para a marcação desses indivíduos. Uma das aplicações práticas 

visando a conservação da área é marcar os indivíduos para coleta de sementes e posterior 

compensação das mudas dentro e fora da área da área protegida da ESEC, principalmente de 

espécies que devido ao seu potencial madeireiro passaram a se tornar menos frequente. A 

marcação a partir da localização das espécies de árvores pode também subsidiar estudos sobre 

ecologia dessas espécies e usos alternativos, através da etnobotânica para as referidas árvores. 
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Figura 2 – Mapa de distribuição de espécies arbóreas das famílias Fabaceae e 

Euphorbiaceae na Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, Rio Grande do 

Norte, Brasil. 
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Figura 3 – Mapa da distribuição das 17 famílias das espécies arbóreas na Estação 

Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Em relação aos dados de floração e frutificação da flora local, observou-se que em 

março se tem o maior número de espécies com flor e em março e junho o maior número de 

espécies com fruto, com as flores permanecendo em muitas espécies até junho e os frutos até 

agosto (Fig. 4). Embora existam poucos estudos referentes à floração e frutificação  das 

plantas lenhosas da Caatinga (Silva et al., 2004; Trovão et al., 2007; Amorim et al., 2009), 

sabe-se que algumas plantas florescem em plena seca (Amorim et al., 2005), e que esses 

eventos estão diretamente relacionados com o ciclo das chuvas, que ocorrem normalmente de 

março a junho (Amorim et al., 2005; Japiassú et al., 2016). 
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Figura 4 – Floração e frutificação para as espécies arbóreas ocorrentes na Estação 

Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil, com base em 

banco de dados online e coletas realizadas em campo. 

Existe uma variação na época de floração e frutificação das espécies da ESEC Seridó 

(Tab 2). Com conhecimento de dados de floração e frutificação das espécies é possível 

compreender os usos em potencial das espécies tanto para a ornamentação (Cavalcante et al., 

2017), quanto para alimentação (Amorim et al., 2009), seja ela humana ou animal. Além 

disso, é possível compreender o contínuo de espécies com flores e frutos durante todo o ano, 

disponibilizando recursos para a sobrevivência da fauna silvestre (Machado et al., 1997) e 

também para os animais domésticos criados por pequenos agricultores e moradores de 

comunidades rurais. Tais informações podem também orientar futuros estudos sobre a 

biologia reprodutiva destas espécies, incluindo redes de polinização. 

Tabela 2 – Floração e frutificação das espécies arbóreas, com base em bancos de dados 

online (GBIF, SpeciesLink e REFLORA) e coletas em campo na Estação Ecológica do 

Seridó, Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Espécie Floração Frutificação 

Acacia glomerosa Jun Jul 

Amburana cearensis Mai-jun Jul 

Anadenanthera colubrina Nov Fev-Jul 
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Nov Abr-Nov 
Aspidosperma pyrifolium  

Bauhinia cheilantha Fev-Abr Jun 

Bauhinia pentandra  Abr 

Cenostigma nordestinum Fev-Abr Mar-Jul 

Cnidoscolus quercifolius Abr Fev-Abr 

Cochlospermum vitifolium Jun  

Combretum leprosum Fev-Mar Mar-Jul 

Commiphora leptophloeos  Fev-Mai 

Croton blanchetianus Fev Fev-Abr 

Croton heliotropiifolius Fev-Abr Fev-Abri 

Cynophalla flexuosa Jan-Fev Jan 

Cynophalla hastata Fev Fev-Mar 

Erythrina velutina Jul Jul 

Erythroxylum pungens Mar Mar-Mai 

Guapira laxa Mar  

Handroanthus impetiginosus Mai-Jun Mai-Jul 

Jacaranda brasiliana Nov Nov 

Jatropha mollissima Fev-Mar Fev-Jun 

Libidibia ferrea Abr Abri 

Luetzelburgia auriculata Abr-Ago Abr 

Manihot carthagenensis Fev Abr-Jun 

Microdesmia rigida Ago  

Mimosa ophthalmocentra Mar-Jun Mar-Jun 

Mimosa tenuiflora Jun-Jul Jul 

Myracrodruon urundeuva Set Set 

Piptadenia stipulacea Mar-Abr Mar-Jul 

Pithecellobium diversifolium. Mar Fev-Mar 

Pseudobombax marginatum Jun Jun 

Sebastiania macrocarpa  Mar 

Senna macranthera Jun Abr-Jun 

Tocoyena sellowiana Fev-Mar Fev-Mar 

Triplaris gardneriana Ago Ago 

Ximenia americana Mar Mar 
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Ziziphus joazeiro Nov Fev 

 

 

 

 
Chave de identificação para as espécies arbóreas da Estação Ecológica do Seridó, Rio Grande do 

Norte 

1. Ramos inermes ................................................................................................................................... 2 

2. exsudato presente .............................................................................................................. 3 

3. Flores bissexuais, fruto do tipo folículo, semente alada. ...................... Aspidosperma pyrifolium 

3’. Flores unissexuais, fruto do tipo cápsula, sementes ovoides ou elipsoides. ................................. 4 

4. Folhas inteiras. ......................................................................................................................... 5 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse estudo ampliamos o número de espécies arbóreas conhecidas para a ESEC 

Seridó e disponibilizamos um conjunto de dados florísticos, de distribuição, floração e 

frutificação e dessas espécies na área de estudo em um formato acessível para a comunidade 

científica, gestores e público em geral, subsidiando e apoiando a conservação da UC. Nessa 

perspectiva, entendemos que a ampliação do conhecimento e divulgação de dados sobre a 

flora são importantes para que a riqueza do Bioma não seja subestimada. 
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USOS DAS ÁRVORES DA CAATINGA POTIGUAR: O CONHECIMENTO SOBRE 

A BIODIVERSIDADE NATIVA EM PROL DA SUA CONSERVAÇÃO 

Ana Clara Cabral Davi, Malcon do Prado Costa, Fernanda Antunes Carvalho, Alice Calvente 

 
RESUMO 

 
A Caatinga está ameaçada de desertificação em função, principalmente, das ações antrópicas. 

Uma maneira de preservar os remanescentes de florestas nativas é evidenciar a importância do 

conhecimento sobre os usos da flora. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo 

inventariar, com base em uma revisão bibliográfica, o uso das espécies de árvores da ESEC- 

Seridó. Foram obtidos resultados de 16 pesquisas bibliográficas e estabelecidas sete  

categorias de usos para 37 espécies de árvores. Dessas, 12 (34,2%) são utilizadas para 

alimentação humana, 32 (84,2%) para alimentação animal, 32 (84,2%) tem uso madeireiro, 31 

(81,6%) são usadas na medicina popular, 27 (71,0%) para a obtenção de produtos 

tecnológicos e fonte energética, 26 (68,4%) para fabricação de artesanato e 26 espécies 

(68,4%) são utilizadas para jardinagem ou paisagismos. A maior parte das referências 

utilizadas para a revisão bibliográfica deste trabalho são relatos para outros estados ou foram 

encontrados usos de formas mais abrangentes. 

Palavras-chave: Caatinga, conhecimento tradicional, biodiversidade. 

 

 

 
ABSTRACT 

 
The Caatinga is threatened with desertification mainly due to anthropic actions. One way to 

preserve the remnants of native forests is to highlight the importance of knowledge about the 

uses of flora. Thus, this paper aims to survey, based on a literature review, the use of tree 

species from ESEC-Seridó. Results were obtained from 16 bibliographic searches and seven 

categories of uses were established for 37 tree species. Of these, 12 (34.2%) are used for 

human consumption, 32 (84.2%) for animal nutrition, 32 (84.2%) have timber use, 31  

(81.6%) are used in folk medicine, 27 (71.0%) for technological products and energy sources, 

26 (68.4%) for handicraft manufacturing and 26 species (68.4%) are used for gardening or 

landscaping. Most of the references used for the bibliographic review of this work are reports 

to other states or uses of broader forms have been found. 

Keywords: Caatinga, traditional knowledge, biodiversity. 
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INTRODUÇÃO 

A Caatinga ocupa 10% do território brasileiro (Castelletti et al. 2004), se tratando de 

um bioma inteiramente restrito ao Brasil. A sua extensão abriga ambientes bastante 

heterogêneos e uma diversidade de tipos vegetacionais, com características fisionômicas e 

florísticas diversas (Florentino et al. 2007, Roque et al. 2010a, Albuquerque et al. 2012). Os 

registros atuais indicam uma alta diversidade e taxas de endemismo de espécies para a 

Caatinga, mesmo com muitas áreas exploradas (Pennington et al. 2009, Särkinen et al. 2011, 

Oliveira-Filho et al. 2013, Moro et al. 2014, Costa et al. 2015). Ainda, a sua região abriga alta 

densidade populacional com 36 milhões de habitantes, o equivalente a 42 hab./km² (Pareyn et 

al. 2013). Sua ocupação está associada a um padrão de extrativismo de recursos madeireiros e 

de alguns outros produtos em menor escala e pela grande ameaça de desertificação, que sofre 

influência de fatores climáticos e ações antrópicas (Costa et al. 2009, Silva & Freire 2010).  

Os principais fatores que influenciam a desertificação é o mau uso do solo e o desmatamento, 

causado pela expansão urbana e exploração econômica desordenada (Schober 2002). 

Apesar do já reconhecido o endemismo e riqueza de espécies, a Caatinga, dentre os 

biomas brasileiros, é o menos favorecido em áreas protegidas, com apenas 0,4% de suas áreas 

devidamente delimitadas em Unidades de Conservação (Suzuki 2006). Alguns Estados como 

o Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas possuem cerca de 1% de áreas de Caatinga 

protegidas, seja elas em Unidade de Proteção Integral e ou de Uso Sustentável (Oliveira et al. 

2019). Algumas delas têm a função de auxiliar na compreensão da valoração econômica 

ambiental e do desenvolvimento de atividades de pesquisas, e ainda podem servir como 

ambientes para gerar debates sobre a perspectiva ambiental dos moradores a respeito do papel 

das unidades de conservação e sobre a importância de se preservar a biodiversidade nativa 

(Alves et al. 2017). 

Uma forma eficiente de subsidiar a conservação dos remanescentes de florestas  

nativas é evidenciar a importância deles como fontes de propágulos de espécies com usos 

valorizados pelas comunidades do entorno desses fragmentos, que utilizam os recursos 

fornecidos pela flora, para sobreviver em ambientes naturais (Zuchiwschi et al. 2010). Como, 

por exemplo, o uso de plantas medicinais para complementar o tratamento de doenças e 

melhorar condições de saúde (Silva et al. 2015). Ou mesmo o uso alimentar de subsistência  

ou como fonte de renda de pequenos agricultores, que teriam o cultivo de nativas facilitado 

pelas condições climáticas regionais (Mendes 2019). Ou ainda a aplicação de árvores nativas 

no paisagismo e arborização urbana, que podem gerar renda pelo comércio de suas mudas, 
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flores, extração de fibras (Sampaio et al. 2005) e a venda de sementes para ornamentação e 

produção de mudas. 

No Rio Grande do Norte, localizado na ecorregião da Depressão Sertaneja Setentrional 

(Veloso et al. 2002), são conhecidas 18 Unidades de Conservação, sendo seis delas Unidades 

de Proteção Integral e 12 Unidades de Uso Sustentável (Santos & Pereira 2016). A Estação 

Ecológica do Seridó (ESEC Seridó), com 1,163 ha, localizada em Serra Negra do Norte, é 

uma Unidade de Proteção Integral (Veloso et al. 2002), cuja função e importância está 

associada, principalmente, ao subsídio de atividades e pesquisas científicas. É situada ao lado 

de extensa propriedade agrícola e, em zona de amortecimento, estão várias comunidades que 

se utilizam dos recursos naturais. Porém, mesmo já sendo conhecido o papel de estudos de 

etnobotânica em UCs da Caatinga para as comunidades do entorno, até o momento são 

conhecidos poucos trabalhos que registrem o uso potencial de árvores da ESEC Seridó. Para 

Silva & Freire (2010), que realizaram uma abordagem etnobotânica sobre plantas medicinais 

citadas por populações do entorno da ESEC Seridó, o conhecimento sobre essas plantas pela 

população revelam um resgate de costumes, e esse conhecimento é importante incentivar o 

uso e manejo sustentável dos recursos pelas populações do entorno de áreas de preservação. 

Além disso, o conhecimento sobre os usos de espécies da Caatinga potiguar subsidia e 

comercialização de comunidades que implantaram sistemas agroflorestais (Mendes 2019), ou 

usam essas plantas como fonte de renda, o que forneceria subsídios adicionais para apoiar a 

sua conservação. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo inventariar, com base em uma revisão 

bibliográfica, o uso das espécies de árvores da ESEC- Seridó. Desta forma, visamos melhorar 

nossa compreensão sobre a biodiversidade e uso de um bioma ainda negligenciado 

fortalecendo ainda mais as evidências favoráveis à sua conservação. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
A área de estudo compreende a ESEC-Seridó, uma unidade de conservação (UC) de 

proteção integral. A UC pertence ao município de Serra Negra do Norte, situado no Rio 

Grande do Norte e possui uma área de 1.123,61 ha. Inserida dentro do bioma Caatinga, 

apresenta vegetação que varia de áreas florestadas a savânicas, incluindo vegetação aquática e 

sobre afloramentos rochosos (IBAMA, 2005). 

A partir da lista de espécies arbóreas elaborada para a área de estudo (Davi et al. em 

preparação – primeiro capítulo dessa dissertação), foi realizado um levantamento 
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bibliográfico utilizando artigos científicos, guias, livros e manuais de forma a buscar usos 

documentados para as espécies. Os usos encontrados foram classificados nas seguintes 

categorias: A – Alimentação humana; B – Alimentação animal (forragem e alimento para 

animais); C – Madeireiro (construção civil e rural, movelaria e pequenos objetos de madeira, 

instrumentos musicais e peças esportivas); D – Medicinal (humano e veterinário); E – 

Energético (lenha e carvão); F – Artesanal (higiene pessoal, aromáticos, ceras e óleos, fibras, 

tanantes, resinas e gomas); G – Ornamental (arborização urbana e rural). 

A busca de artigos científicos iniciou no portal Web of Science e google scholar 

utilizando-se as palavras chaves e sem limitar o período de publicação. Posteriormente, 

utilizou-se a busca por referências cruzadas de usos de árvores da Caatinga e ainda a busca  

em guias e livros sobre usos etnobotânicos, plantas medicinais, plantas ornamentais e plantas 

com uso alimentar não convencional (PANC). Foram selecionados 16 pesquisas (incluindo 

artigos, livros, teses e guias) para a construção desse trabalho. As referências consultadas para 

elencar os usos foram: Correia 1984, Lorenzi 2002a, Lorenzi 2002b, Maia 2004, Chaves  

2005, Sampaio et al. 2005, Lucena et al. 2007, Lucena et al. 2008, Lorenzi, 2008, Roque et  

al. 2010a, Roque et al. 2010b, Marino et al. 2011, Alvarez et al. 2012, Kinnup & Lorenzi 

2014, Bastos et al. 2018, Dario 2018. Todos os dados dessa revisão de literatura serão 

disponibilizados na plataforma online da e-flora da ESEC-Seridó. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na área de estudo foram encontradas 37 espécies árvores, destas apenas Erythroxylum 

pungens não possui nenhum uso documentado na literatura (Tab. 1), ressaltando que a flora da 

estação é muito relevante para a população do entorno. Com relação ao número de vezes que 

cada uso foi consultado na liretura revisada, o uso medicinal (categoria A), seguindo de uso 

madeireiro (categoria B) e alimentação animal (categoria C) foram os mais citados, 

totalizando 14, 13 e 12 citações, respectivamente, enquanto que o uso ornamental (categoria 

G) e artesanal foram os menos citados, com oito e sete vezes, respectivamente (Fig. 1). 

De acordo com as pesquisas bibliográficas são conhecidas 12 espécies (34,2%) 

utilizadas para alimentação humana (categoria A), 32 espécies (84,2%) com uso para 

alimentação animal (categoria B), 32 espécies (84,2%) apresentaram uso madeireiro 

(categoria C), 31 espécies (81,6%) são usadas na medicina popular (categoria D), 27 espécies 

(71,0%) são usadas na obtenção de produtos tecnológicos e fonte energética (categoria E), 26 
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espécies (68,4%) são usadas para fabricação de artesanato (categoria F) e 26 espécies (68,4%) 

são utilizadas na ornamentação, tanto rural quanto urbana (categoria G) (Tab. 1). 

O maior número de espécies com potencial madeireiro, assim como o uso na 

alimentação animal, para este trabalho se deve ao detalhamento usado para definir essas 

categorias, visto que, o uso madeireiro contempla desde as plantas utilizadas na construção 

civil e rural, fabricação de móveis até pequenos objetos de madeira, instrumentos musicais e 

peças esportivas, e a categoria de uso alimentação animal abrange desde as plantas utilizadas 

como forragem e até aquelas usadas como alimento para animais na natureza, além disso, 

também devido às árvores fornecerem recursos durante todo o ano, principalmente no que diz 

respeito ao uso dessas espécies como forragem, devido ao fato de que em épocas de estiagem 

as plantas nativas da Caatinga são a única fonte de nutrição para os animais (Bezerra 2017). 

Assim, acreditamos que esse resultado represente efetivamente um uso mais expressivo de 

espécies nessa categoria. Um exemplo bastante comum é o Zizyphus joazeiro, espécie que 

oferece alta quantidade de massa de folhagem bastante proteica durante toda a estação seca 

(Lorenzi 2008, Maia 2004). 

O segundo maior número de espécies foi o com uso reportado para a  medicina 

popular. Isso pode ser explicada pelo número significativo de publicações referentes a usos da 

flora da Caatinga, envolvendo a etnobotânica (Bastos et al. 2018, Roque et al. 2010, Silva, 

2015), bem como a versatilidade de uma mesma espécie para o tratamento de várias 

enfermidades (Bezerra 2017), em humanos e animais. 

A categoria que abrange o uso energético merece uma atenção especial, devido essa 

atividade ser uma das mais tradicionais para as plantas da Caatinga, sendo essas usadas como 

carvão e lenha por empresas e por comunidades rurais, abrangendo um número significativo 

de espécies (Teles 2005). É valido levar em consideração a efetividade dos planos de manejo 

da Caatinga, não tornando possível o uso cotidiano das espécies de plantas para essa 

finalidade. Porém, é importante destacar que as UC´s, quando compreendidas com áreas de 

preservação de espécies e fontes de propágulos para áreas circunvizinhas, podem apoiar até 

mesmo esse tipo de atividade, de forma sustentável, uma vez que sua preservação tem o 

potencial de auxiliar na regeneração natural de áreas exploradas para quaisquer que sejam os 

fins. 

Para a categoria ornamental é evidente que, a utilização de plantas nativas na 

arborização contribui para valorização e efetivação das iniciativas de conservação da 

biodiversidade, bem como prestação de serviços ecossistêmicos além de gerar renda através 
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da comercialização de artesanatos e também sementes (Maia 2004). Apesar dos meus 

registros de uso para a categoria ornamental, vale ressaltar as vantagens da utilização de 

plantas nativas na ornamentação, pois essas atuam como corredores entre fragmentos  

facilitam a preservação da fauna, e apresentam menor custo de manutenção, além disso, 

favorecem o fortalecimento de culturas nativas através do emprego de espécies emblemáticas, 

como Ziziphus joazeiro e Handroanthus impetiginosus (Macedo, 2014, Diesel 2018). 

Mesmo com a Categoria de uso alimentação humana sendo a de menor porcentagem, 

deve-se levar em consideração a importância da etnobotânica para garantir a autonomia e a 

segurança alimentar de comunidades tradicionais e dos pequenos agricultores (Oliveira 2006). 

Os poucos estudos sobre o potencial alimentício das árvores na alimentação humana estão 

relacionados ao consumo dos frutos in natura, como no caso do fruto do Ziziphus joazeiro, 

muito apreciado no Nordeste brasileiro (Cordeiro et al. 2017), sendo raro encontrar registros 

de outras formas de usos, um exemplo é a produção farinha da semente de Cnidoscolus 

quercifolius, não muito conhecido (Nóbrega 2001, Maia 2004). 

 
Tab.1 Usos para as espécies arbóreas encontradas na Estação Ecológica do Seridó, com base 

em uma revisão de literatura (A - Alimentação humana, B - Alimentação animal, C - 

Madeireiro, D - Medicinal, E - Energético, F - Artesanal, G - Ornamental). 

 

Espécie Nome Popular Usos 

Acacia glomerosa Benth. Serra goela B, C, D, E, F 

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. Cumaru B, C, D, E, F, G 

Anandenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico A, B, C, D, E, F, G 

Aspidosperma pyrifolium Mart. Pereiro B, C, D, E, F, G 

Bauhinia pentandra (Bong.) Steud. Pata de Vaca D 

Bauhinia cheilantha (Bong.) D.Dietr. Mororó A, B, C, D, E, F, G 

Cenostigma nordestinum E. Gagnon & G.P. Lewis Catingueira B, C, D, E, F, G 

Cnidoscolus quercifolius Pohl Faveleira A, B, C, D, E, F 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spregn. Pacoté B, C, D, E, F, G 
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Combretum leprosum Mart. Mofumbo B, C, D, E, F, G 

Commiphora leptophloeos (Mart.) Gillette Imburana A, B, C, D, E, F, G 

Croton blanchetianus Baill. Marmeleiro B, C, D, E, F 

Croton heliotropiifolius Kunth Velame B, C, D, F 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Feijão bravo B, D, E, F 

Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl Feijão bravo B, C, D, E, F, G 

Erythina velutina Willd. Mulungu B, C, D, E, F, G 

Erythroxylum pungens O. E. Schulz Rompe gibão - 

Guapira laxxa (Netto) Furlan João mole C, D 

Handroanthus impetiginosus (Mart. Ex DC.) 

Mattos 

 
 

Pau D'arco 

 
 

A, B, C, D, E, F, G 

Jacaranda brasiliena (Lam.) Pers Jacarandá B, C, E, G 

Jatropha molíssima (Pohl) Baill. Pinhão bravo B, C, D, E, G 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz Jucá B, C, D, E, F, G 

Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke Pau mocó A, C, E, G 

Manihot carthagenensis (Jacq.) Müll.Arg. - A, C, F, G 

Microdesmia rigida (Benth.) Sothers & Prance Oticica A, B, C, D, E, F, G 

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. Jurema vermelha B, C, D 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Jurema preta B, C, D, E, F 

Myracrodruon urundeuva M. Allemão Aroeira do sertão B, C, D, E, F, G 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke Jurema branca B, C, D, E, F, G 

Pithecellobium diversifolium Benth. Espinheiro bravo B, C, D, E, G 
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Pseudobombax marginatum (A.St.-Hil., Juss. & 

Cambess.) A.Robyns 

 
Embiratanha 

 
A, B, C, D, F, G 

Sebastiania macrocarpa Müll.Arg. Pau de leite B, C, E, G 

Senna macranthera DC. ex Collad.) H.S.Irwin & 

Barneby 

 
 

Fedegoso 

 
 

B, G 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. Jenipapo bravo A, D 

Triplaris gardineriana Wedd. Pajeú B, C, D, E, F, G 

Ximenia americana L. Ameixa do mato A, B, C, D, F, G 

Zizyphus joazeiro Mart. Joazeiro A, B, C, D, E, F, G 

 

 

 

Além das categorias de uso descritas neste trabalho, alguns pesquisadores, em diversas 

partes do mundo, têm avaliado também o significado cultural do uso de plantas (Almeida 

2010). Apesar de não incluso o uso “cultural e religioso”, Maia (2004) menciona a 

importância cultural para as espécies descritas em seu livro. Um exemplo bastante comum 

para evidenciar o uso cultural das plantas da Caatinga é a Mimosa tenuiflora, nome indígena 

que significa espinheiro suculento, e que tem seu uso bastante difundido como uma planta 

sagrada usada em rituais religiosos, onde uma bebida chamada de jucá é produzida a partir de 

raízes, e consumido em cerimônias pelos pajés. Embora nos últimos anos as pesquisas 

envolvendo etnobotânica para o bioma Caatinga tenham aumentado, ainda são escassas para o 

Rio Grande do Norte (Bezerra 2017). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido a pouca valorização da flora da Caatinga, poucos são os estudos que abordam 

diferentes usos, além de medicinal para o estado do Rio Grande do Norte. A maior parte das 

referências utilizadas para a revisão bibliográfica deste trabalho foi de estudos elaborados em 

outros estados ou foram encontrados usos de formas mais abrangente em livros e guias. Por 

isso, devemos levar em consideração os usos relatados e vividos pelos conhecimentos 

tradicionais do sertanejo, evidenciado, através do estudo etnobotânico, buscando conservar, 

valorizar e valorar os recursos da Caatinga, evitando a subutilização da flora do Sertão. 

Provavelmente o conhecimento por parte dos especialistas que residem na zona de 
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amortecimento da Estação Ecológica do Seridó, abrange uma grande diversidade de espécies 

arbóreas, o que resta a ser ainda investigado em trabalhos futuros com as comunidades do 

entorno desta UC. 
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Fig.1 Número de vezes em que as categorias de usos definidas, foram mencionadas na 

literatura citada. Categorias de uso: A - Alimentação humana, B - Alimentação animal, C – 

Madeireiro, D – Medicinal, E - Energético, F - Artesanal, G - Ornamental). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É evidente que a Caatinga, embora se encontre em um avançado processo de 

degradação, possui grande diversidade florística. Nesse estudo foi possível ampliar o 

conhecimento existe sobre o número de espécies (37 espécies) de árvores conhecidas para 

a ESEC Seridó, além disso, foram disponibilizados, em um formato acessível para toda a 

comunidade científica e para sociedade civil (gestores e público em geral), informações 

florísticas, de distribuição, floração e frutificação para cada uma das 37 espécies 

encontradas na ESEC Seridó, que serão importantes para subsidiar e apoiar a conservação 

da UC, assim como, a realização de atividades e pesquisas científicas, que podem auxiliar 

na compreensão da valoração econômica ambiental e ainda gerar debates sobre a 

perspectiva ambiental dos moradores a respeito do papel de uma Estação Ecológica. Além 

disso, fica esclarecido no presente estudo que o conhecimento e divulgação de dados sobre 

a flora são importantes para que a riqueza do Bioma não seja subestimada. 

Observamos ainda, por meio de uma revisão de literatura, que a pouca valorização 

da flora da Caatinga está correlacionado com os poucos estudos sobre diferentes usos 

potenciais de espécies de árvores encontradas para o Estado do Rio Grande do Norte, 

pincipalmente dentro de UCs. A maioria das referências utilizadas nesse trabalho é de 

pesquisas realizadas em áreas de Caatinga de outros Estados. Uma sugestão para 

maximizar o conhecimento dos usos das espécies da ESEC Seridó, de conservar, valorizar 

e valorar os recursos da Caatinga é levar em consideração os relatos e os conhecimentos 

tradicionais das comunidades do entorno desta UC, através do estudo etnobotânico. 
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ANEXO 1 – Normas da Rodriguésia do Artigo 1 

 
Título: Rodriguésia 

Forma e preparação de manuscritos 

Formato de publicação: O tamanho do artigo é limitado, no máximo, a 30 páginas. Artigos 

mais longos podem ser aprovados mediante avaliação do Conselho Editorial. A aceitação 

dos manuscritos depende de decisões do Conselho Editorial. 

Artigos Originais: somente trabalhos originais serão aceitos nas seguintes áreas: Biologia 

Vegetal, História da Botânica e Jardim Botânico. 

Artigos originais 

Manuscritos enviados para serem formatados em A4 com margens de 2,5 cm e texto 

justificado, fonte Times New Roman, tamanho 12pt, espaço duplo, não excedendo 2MB. 

Todas as páginas (exceto a primeira - título) devem ser numeradas no canto direito. Letras 

maiúsculas para serem usadas somente se as palavras estiverem escritas corretamente 

com maiúscula. Manuscritos escritos em letras maiúsculas não serão aceitos. As palavras 

em latim devem aparecer em itálico (incluindo nomes de gênero e espécie). Nomes 

científicos completos (gênero, espécie e autor) devem ser usados na primeira vez em que 

aparecem no texto, abreviando o nome genérico posteriormente (a menos que isso possa 

ser uma fonte de confusão) e não citando o autor. Os nomes dos autores devem ser citados 

de acordo com Brummitt & Powell (1992) “Autores de nomes de plantas” ou de acordo com  

o site do IPNI ( www.ipni.org). 

Primeira página - deve incluir o título, autores, institutos, apoio financeiro, endereço do 

autor correspondente e título abreviado. O título deve ser conciso e objetivo, expressando a 

ideia geral do conteúdo. O título deve aparecer em negrito com letras maiúsculas somente 

quando necessário. 

Segunda página - deve ter Resumo (incluindo título em inglês), Resumo (incluindo título em 

português ou espanhol) e palavras-chave (até cinco, em inglês, português ou espanhol, em 

ordem alfabética). Resumos e Resumos devem conter até 200 palavras. 

Texto - Para ser iniciado em uma nova página, organizada nas seguintes seções: 

Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão, Agradecimentos e Referências. 

 
Quando apropriado, os resultados podem ser amalgamados com a discussão. 

Títulos e legendas devem estar em negrito. 

Figuras e tabelas serão numeradas em árabe de acordo com sua aparência no texto. 

Figuras e tabelas serão numeradas em árabe de acordo com sua aparência no texto. 

http://www.ipni.org/
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As citações de referência devem seguir os exemplos: Miller (1993), Miller & Maier (1994), 

Baker et al . (1996) para três ou mais autores; ou (Miller 1993), (Miller & Maier 1994), (Baker 

et al . 1996), (Miller 1993; Miller & Maier 1994). Os trabalhos do mesmo autor ou sequência 

de citações devem aparecer em ordem cronológica. 

 
O material examinado em trabalhos taxonômicos deve seguir a ordem: local e data de 

coleta, brotos, fl. ou fr. (para fenologia), nome e número de colecionador (usando et al. 

quando mais de dois coletores são citados) e acrônimo (s) de herbário entre parênteses, 

seguindo Index Herbariorum (Thiers, continuamente atualizado). Quando não houver 

número de colecionador, o número do herbário da amostra, juntamente com o acrônimo do 

herbário, deve ser citado. Os países e os nomes dos estados / províncias devem ser citados 

na íntegra, em letras maiúsculas e ordem alfabética, seguidos dos respectivos registros. 

 
Exemplo: BRASIL BAHIA: Ilhéus, Reserva da CEPEC, 15.XII.1996, fl. e fr, RC Vieira et al. 

10987 (MBM, RB, SP). 

 
Os números decimais devem ser separados por vírgula em documentos em português e 

espanhol (por exemplo, 10,5 m) e ponto final em artigos em inglês (por exemplo, 10,5 m). 

Separe os valores de suas unidades com um espaço (exceto em porcentagens, graus, 

minutos e segundos). Use abreviações para unidades métricas do sistema internacional - 

Systeme Internacional d´Unités (SI) e símbolos químicos amplamente aceitos. Outras 

abreviações podem ser usadas na medida em que são precedidas por seu significado 

completo em sua primeira menção. 

 
Figuras - Mapas, desenhos, gráficos e fotos devem ser classificados como figuras. Fotos e 

desenhos pertencentes à mesma figura devem ser organizados em placas (por exemplo: 

Fig. 1a-d - o que significa que a figura 1 tem quatro fotos ou desenhos). Todas as figuras 

devem ser citadas em ordem de aparição e nunca devem ser incluídas no arquivo de texto. 

 
As placas devem ter 15 cm de largura x 19 cm de altura (altura máxima permitida); Figuras 

para encaixar uma única coluna também são aceitas (ou seja, 7,2 cm de largura x 19 cm de 

altura). 

 
Os gráficos devem ser apresentados em preto e branco. 
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A citação da figura no texto deve ser a seguinte: “Ao analisar as Figuras 25 e 26...” “Lindman 

(Fig. 3a) destacou os seguintes caracteres para a espécie ...” 

Legendas - devem seguir o arquivo com o manuscrito completo. Legendas de figuras ou 

gráficos em artigos em português ou espanhol devem ter uma versão em inglês. 

 
Tabelas - não devem ser inseridas no arquivo de texto. Inclua todas as tabelas em um 

arquivo separado. Todos devem estar em preto e branco, no formato Word for Windows. No 

texto, as tabelas devem ser sempre citadas de acordo com os exemplos abaixo: “Apenas 

algumas espécies apresentam indumentum (Tab. 1)... “Os resultados da análise fitoquímica 

são apresentados na Tabela 2 ...” Solicitamos que os títulos das tabelas , em artigos em 

português ou espanhol, ser acompanhada por uma versão em inglês. 

 
Referências - Todas as referências citadas no texto devem ser listadas sob este item, em 

ordem alfabética do sobrenome do primeiro autor, com apenas a primeira letra do 

sobrenome em letra maiúscula, seguido de todos os outros autores. Se o mesmo autor (s) 

publicou mais de um artigo no mesmo ano, a data deve ser seguida por letras para indicar 

isso. Os títulos de periódicos não devem ser abreviados. 

 

 
Modelo Referências 

 
Todas as referências citadas no texto devem estar listadas neste item, sendo relacionadas 

em ordem alfabética, pelo sobrenome do primeiro autor, com apenas a primeira letra em 

caixa alta (sem pontos), seguido de todos os demais autores separados por vírgula. Entre os 

dois últimos autores usa-se “&”. Os títulos de periódicos não devem ser abreviados.  

Observe que “Júnior”, “Filho” e “Neto” não são sobrenomes. Exemplo correto de uso: 

 
Fontes Júnior FL, Loureiro Neto DG & Mendonça Filho ABC 

 
Artigos de revistas: 

 
BFG - The Brazil Flora Group (2015) Growing knowledge: an overview of seed plant diversity 

in Brazil. Rodriguésia 66: 1085-1113. Tolbert RJ & Johnson MA (1966) A survey of the 

vegetative shoot apices in the family Malvaceae. American Journal of Botany 53: 961-970. 

 
Livros e teses: 
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Costa CG (1989) Morfologia  e  anatomia  dos  órgãos  vegetativos  em  desenvolvimento  

de Marcgravia polyantha Delp. (Marcgraviaceae). Tese de Doutorado. Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 325p. 

Kersten RA & Galvão F (2013) Suficiência amostral em inventários florísticos e 

fitossociológicos. In: Felfili JM, Eisenlohr PV, Melo MMRF & Meira Neto JAA (eds.) 

Fitossociologia no Brasil. Vol. 1. Ed. UFV, Viçosa. Pp. 156-173. 

 
Citação de página da internet: 

Obras publicadas na internet não necessitam de informações como editora, cidade e  

número de páginas. Se houver número DOI, incluí-lo. 

 
Sasamori MH & Droste A (2016) Baixas concentrações de macronutrientes beneficiam a 

propagação in vitro de Vriesea incurvata (Bromeliaceae). Available at 

<http://rodriguesia.jbrj.gov.br/FASCICULOS/rodrig67-4/17-0155.pdf>. Access on 10 January 

2017. DOI: 10.1590/2175-7860201667417. 

Thiers B [continuously updated] Index herbariorum: a global directory of public herbaria and 

associated staff. New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium. Available at 

<http://sweetgum.nybg.org/science/ih/>. Access on 9 June 2016. 

http://rodriguesia.jbrj.gov.br/FASCICULOS/rodrig67-4/17-0155.pdf
http://rodriguesia.jbrj.gov.br/FASCICULOS/rodrig67-4/17-0155.pdf
http://sweetgum.nybg.org/science/ih/
http://sweetgum.nybg.org/science/ih/
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ANEXO 2 – Normas da Iheringia Série Botânica do Artigo 2 

Siga estas instruções ao enviar um manuscrito para revisão: 

 
Iheringia, Série Botânica, periódico editado pelo Jardim Botânico de Porto Alegre e Museu 
de Ciências Naturais da Divisão de Pesquisa e Manutenção de Coleções Científicas/SEMAI- 
RS, destina-se à publicação quadrimestral de artigos, revisões e notas científicas originais 
sobre assuntos relacionados a diferentes áreas da Botânica. O manuscrito pode ser redigido 
em português, espanhol e inglês, recebendo este último idioma prioridade de publicação. 
Por ocasião da submissão os autores podem sugerir no campo “Comentários para o Editor” 
o nome de três revisores com seus e-mails. 

 

O manuscrito deve ser escrito em uma única coluna, em fonte Times NewRoman, tamanho 
12, espaço 1,5 (máximo de 40 páginas incluindo figuras). A apresentação dos tópicos:  
Título, Resumo, Abstract, Introdução, Material e Métodos, Resultados e/ou Discussão, 
Conclusões se pertinente, Agradecimentos e Referências deve seguir o estilo dos artigos 
publicados no último número da revista, encontrado no site. A nota (no máximo seis  
páginas) destina-se a comunicações breves de resultados originais, não sendo necessário 
apresentar todos os tópicos de um artigo. 

 

O nome dos autores, seguido apenas pelo endereço profissional e e-mail, deverá ser 
incluído no arquivo texto somente em sua última versão (não na primeira). Menção de parte 
de dissertação de mestrado ou tese de doutorado é indicada por número sobrescrito, abaixo 
do título do manuscrito. 

 

O Resumo, com no máximo 150 palavras, deve conter as mesmas informações que o 
Abstract. Palavras-chave e key words devem ter no máximo cinco palavras em ordem 
alfabética, separadas por vírgulas, e não podem ser as mesmas que se encontram no título. 
O resumo em inglês (abstract) deve ser precedido pelo título do mansucrito, também em 
inglês. Quando o manuscrito for escrito em inglês deverá conter um resumo em português 
precedido pelo título em português. Quando for escrito em espanhol, deverá conter um 
resumo em inglês. 

 

Nomes taxonômicos devem ser escritos em itálico. Os nomes genéricos e específicos, ao 
serem citados pela primeira vez no texto, são acompanhados pelo(s) nomes do(s) seu(s) 
autor(es). Para as abreviaturas de autores, livros e periódicos deve-se seguir “The 
International Plant Names Index” (http://www.ipni.org/index.html), “The Taxonomic Literature 
(TL-2)”,“Word List of Scientific Periodicals” ou “Journal Title Abbreviations” 
(http://library.caltech.edu/reference/abbreviations). 

 

Nos manuscritos de abordagem taxonômica, as chaves de identificação devem ser 
indentadas e os autores dos táxons não devem ser citados. No texto, os táxons são 
apresentados em ordem alfabética e citados como segue (basônimo e sinônimo não são 
obrigatórios). 

 

Bouteloua megapotamica (Spreng.) Kuntze, Revis. Gen.  Pl. 3  (3): 341. 
1898. Pappophorum megapotamicum Spreng.,  Syst. Veg.  4:  34. 
1827. Eutriana multiseta Nees, Fl. Bras. 2(1): 413. 
1829. Pappophorum eutrianoides Trin. ex Nees, Fl. Bras. Enum. Pl. 2(1): 414. 

1829. Bouteloua multiseta Griseb., Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24: 303. 1879. 
 

(Figs. 31-33) 

http://www.ipni.org/index.html)
http://library.caltech.edu/reference/abbreviations)
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=35616-2&amp%3Bback_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DBouteloua%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dmegapotamica%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=413649-1&amp%3Bback_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dpappophorum%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dmegapotamicum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=402262-1&amp%3Bback_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Deutriana%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dmultiseta%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=413631-1&amp%3Bback_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dpappophorum%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Deutrianoides%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=392808-1&amp%3Bback_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dbouteloua%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dmultiseta%26output_format%3Dnormal
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O material examinado é apresentado em tabela ou citado na seguinte sequência: país, 
estado, município, local específico listado em ordem alfabética, seguindo-se a data, nome e 
número do coletor e sigla do Herbário, ou o número de registro no herbário, na inexistência 
do número de coletor, conforme os exemplos: 

 

Material examinado: ARGENTINA, MISIONES, Depto. Capital, Posadas, 11.I.1907, C. 
Spegazzini s/nº (BAB 18962). BRASIL, ACRE, Cruzeiro do Sul, 24.V.1978, S. Winkler 698 
(HAS); RIO GRANDE DO SUL, Santa Maria, Reserva Biológica do Ibicuí-Mirim, 10.XII.1992, 
M.L. Abruzzi 2681 (HAS); Uruguaiana, 12.III.1964, J. Mattos & N. Mattos,5345 (HAS, ICN). 
VENEZUELA, Caracas, 15.III.1989, J. C. Lindeman 3657 (VEN). 

 

Material examinado: BRASIL, RIO GRANDE DO SUL, Mato Leitão, arroio Sampaio, 
estação 1, 10.V.1995, lâmina nº 4899 (HAS 34015); arroio Sampainho, estação 2, 
5.VIII.1994, lâmina nº 4903 (HAS 34017). 

 

Palavras de origem latina (et al., apud, in, ex, in vivo, in loco, in vitro ...) são escritas em 
itálico e as palavras estrangeiras entre aspas. As citações de literatura no texto são 
dispostas em ordem alfabética e cronológica da seguinte forma: Crawford (1979) ou 
(Crawford 1979); (Bawa 1990, Free 1993); (Smith & Browse 1986) ou Smith & Browse 
(1986); Round et al. (1992) ou (Round et al. 1992). 

 

As Referências Bibliográficas devem conter todos os autores e ser apresentadas sem 
justificar, obedecendo os espaços simples ou duplos, entre os autores, ano, título do artigo 
ou livro e do periódico (citado por extenso). As citações de dissertações e teses são 
incluídas somente em casos estritamente necessários. O seguinte estilo deve ser usado 
para as Referências Bibliográficas: 

 

Capítulo de livro 
 

Barbosa, D.C.A., Barbosa, M.C.A. & Lima, L.C.M. 2003. Fenologia de espécies lenhosas da 
Caatinga. In Ecologia e conservação da Caatinga (I.R. Leal, M. Tabarelli & J.C.M. Silva, 
eds.). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, p. 657-693. 

 

Livro 
 

Barroso, G.M., Morim, M.P., Peixoto, A.L. & Ichaso, C.L.F. 1999. Frutos e Sementes. 
Morfologia Aplicada à Sistemática de Dicotiledôneas. Universidade Federal de Viçosa, 
Viçosa. 443 p. 

 

Obra seriada 
 

Bentham, G. 1862. Leguminosae. Dalbergiae. In Flora brasiliensis (C.F.P. Martius & A.G. 
Eichler, eds.). F. Fleischer, Lipsiae, v.15, part. 1, p. 1-349. 

 

Artigos em anais de congresso 
 

Döbereiner, J. 1998. Função da fixação de nitrogênio em plantas não leguminosas e sua 
importância no ecossistema brasileiro. In Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros 
(S. Watanabe, coord.). Anais da Academia de Ciências de São Paulo, São Paulo, p. 1-6. 

 

Smith, A.B. 1996. Diatom investigation. In Proceedings of the Nth International Diatom 
Symposium (X.Y. Brown, ed.). Biopress, Bristol, p.1-20. 

 

Livro de uma série 
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Förster, K. 1982.  Conjugatophyceae:  Zygnematales  und  Desmidiales  (excl. 
Zygnemataceae). In Das Phytoplankton des Süsswassers: Systematik und Biologie (G. 
Huber-Pestalozzi, ed.). Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung,Stuttgart, Band 16, Teil 8, 
Hälfte 1, p. 1-543. 

 

Metzeltin,   D.,   Lange-Bertalot,   H.   &   Garcia-Rodriguez,   F.   2005.   Diatoms   of   
Uruguay. In Iconographia Diatomologica. Annoted diatom micrographs. (H. Lange-Bertalot, 
ed.). Gantner Verlag, Ruggell, v. 15, 736 p. 

 

Referência via eletronica 
 

Guiry, M.D.  &  Dhonncha,  E.  2004.  AlgaeBase.  World  eletronic  publication.  Disponível  
em: http://www.algaebase.com. Acessado em 18.02.2005. 

 

Periódico 
 

Nervo, M.H. & Windisch, P.G. 2010. Ocorrência de Pityrogramma trifoliata (L.) R. M. Tryon 
(Pteridaceae) no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Iheringia. Série Botânica 65(2):291- 
293. 

 

Tese ou dissertação 
 

Werner, V. 2002. Cyanophyceae/Cyanobacteria no sistema de lagoas e lagunas da Planície 
Costeira do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Tese 363 f., Universidade  Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho, São Paulo. 

 

Siglas e abreviaturas, quando mencionadas pela primeira vez, são precedidas por seu 
significado por extenso. Na escrita de dados numéricos, os números não inteiros, sempre 
que possível, deverão ser referidos com apenas uma casa decimal e as unidades de medida 
abreviadas, com um espaço entre o número e a unidade (Ex.25 km;3 cm, 2-2,4 mm). Os 
números de um a dez são escritos por extenso (excetuando-se medidas e quantificação de 
caracteres) e para os números com mais de três dígitos o ponto deve ser utilizado. 

 

As tabelas e figuras são numeradas sequencialmente com algarismos arábicos e suas 
citações no texto devem ser abreviadas (Tab. ou Tabs.) e (Fig. ou Figs.) ou escritas por 
extenso, quando pertinente. Os gráficos e tabelas de pequena extensão devem vir incluídas 
no texto com suas respectivas legendas. 

 

As ilustrações (imagens digitais ou desenhos) e tabelas de grande extensão devem ser 
enviados em JPEG e arquivo WORD, respectivamente, como documento suplementar e 
suas legendas incluídas no arquivo texto após as Referências. 

 

Após o aceite do manuscrito as imagens digitais deverão ser enviadas em TIF , no mínimo 
em 300 dpi. A disposição das ilustrações deve ser proporcional ao espaço disponível (23 
altura x 8,1 ou17,2 cm, de largura, no caso de uma ou duas colunas, respectivamente), 
incluindo o espaço a ser ocupado pela legenda. As barras devem estar graficamente 
representada ao lado das ilustrações e seu valor referenciado na legenda. A citação do(s) 
nome(s) do(s) autor(es) do(s) táxon(s) é opcional. Veja exemplos abaixo: 

 

Figs.    1-6. 1,    2.  Navicula    radiosa:    vista    interna    (MEV); 2. Vista    externa 
(MEV); 3. Pinnularia borealis (MO); 4. P. viridis; 5. Surirella ovalis  (MO);  6.  S.  
tenuis (MET). Barras: Figs. 1, 2, 6 = 5 mm; Figs. 3-5 = 10 mm. 

 

Figs. 1-5. Paspalum pumilum Nees. 1. Hábito; 2. Gluma II (vista dorsal); 3. Lema I (vista 
dorsal); 4. Antécio II (vista dorsal); 5. Antécio II (vista ventral). ( Canto-Dorow 24 – ICN). 

http://www.algaebase.com/
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Figs. 1-3. Padrão de venação dos folíolos. 1. Lonchocarpus muehlbergianus (J. A. 
Jarenkow 2386 - ICN); 2. L. nitidus (A. Schultz 529 ICN); 3.  L.  torrensis  (N. Silveira et 
al. 1329 - HAS). 

 

Figs. 3 A-C. Eragrostis guianensis. A. Hábito; B. Espigueta; C. Antécio inferior reduzido ao 
lema e semelhante às glumas (Coradin & Cordeiro 772 - CEN). Barras =1 mm. 


