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RESUMO - 0 territ6rio de Fernando de Noronha localiza-se a 32° 25'30" W de longitude e 3
50'10" S de latitude e e composto por 21 ilhas. Este trabalho foi realizado na ilha principal na regiao do Morro da Quixaba ate a Ponta da Sapata, onde a vegeta~ao foi menos perturbada nas ultirnas
decadas. Utilizou-se 0 metodo de quadrantes para a amostragem de individuos com difunetro minimo de 5 cm a 30 cm do solo. A distiincia entre os pontos foi estabelecida em 10 m. No total foram
aplicados 100 pontos de amostragem, em diversas picadas alocadas na area de es tudo. Foram encontradas 13 familias sendo dominantes, Nyctaginaceae, Bignoniaceae, Anacardiaceae, Rubiaceae e
Euphorbiaceae. Dentre as 16 especies encontradas , Gl.Ulpira sp. ocupou a primeira posi<;iio em importancia com IVI de 100 ,67 '7<, seg uida de Tahebllia roseoalha (55,14 'ic ), Spondias mom bill
(52,1 7'Jc.), GlIetlarda sp. (2 1,72'7<) eAllophylus sp. (17,27<,, ).
ABSTRACT - Fe rnando de Noronha territory is loca ted at 32" 25'30" Wand 3" 50'10" S and it
is composed of 2J islands. We studied the Quixaba Hill wihch extends until to Sapata Point, where
the vegetation has been relatively undisturbed on the last decade s. The method used the point·centered-quarter. Only individuals with, at least, 5 cm diameter above the ground level was sampled.
The distance between points was 10m with points on peackies in the studied area. We obtained 16
species distributed in 13 families with the dominance of Nyctaginaceae, standing out Bignoniaceac,
Anacardiaceae, Rubiaceae and Euphorbiaceae. GlInpira sp. reached the best IVI (100,67), followed
by Tabebllia roseo-alba (55,14), Spondias mombin (52,17), GlIetlarda sp. (21,72) e AllophylllS sp.
(17,27).
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Introdu~io

No Brasil ha uma car€mcia de estudos fitossociol6gicos em todas as suas formagOes. Estes sao fundamentais para 0 reconhecimento da composigao floristica atual e da
importancia das diferentes especies na vegetagao. Os resultados destes estudos sao
subsidios importantes para 0 estabelecimento da area de distribuigao das especies, bem
como para 0 estudo do relacionamento da vegetagao com as caracteristicas ambiente.
Alem disso, a longo prazo, pode-se avaliar a sucessao vegetal, pela realizagao continua de
levantamentos na mesma area, considerando-se 0 aparecimento de novas especies e
tambem a variagao do posicionamento destas especies em fungao do indice do valor de
importancia (IVI).
(I) Departamento de Engenharia F10restal - Universidade de Brasflia-DF. c.P. 152807 . CEP 70919 .

(2) lardim Botanico de Brasilia - CNPq.
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Os ecossistemas insulares, por serem geograficamente isolados, sao de grande
valor para a realizagao destes estudos, visando 0 esclarecimento dos processos de colonizagao e extin<;:ao das especies vegetais (Macarthus & Wilson 1967),.
Arquipelago de Fernando de Noronha apresenta um grande potencial para aqueles
estudos, entretanto poucos foram os trabalhos realizados nesse local. Apenas Ridley
(1891) apresentou uma lista detalhada das especies da vegetagao do arquipelago, nao havendo, porem, quantificagao e nenhum acompanhamento das mudangas na vegetagao.
objetivo basi co deste trabalho foi estudar a fitossociologia da formagao florestal do
Morro da Quixaba; efetuar uma comparagao qualitativa com os resultados de Ridley (1891)
e obter subsidios para futuras propostas de zoneamento ambiental.

o

o

Material e Metodos

o

Arquipelago de Fernando de Noronha localiza-se a 32° 25' 30" W e 3° 50' 10" S e
dista cerca de 540 km de Recife, sendo composlo por 21 ilhas.
Este trabalho foi realizado na ilha Principal, no Morro da Quixaba ate a Ponta da Sapata, onde a vegetagao foi menos alterada nas ullimas decadas.
Para a amostragem dos individuos com diametro minimo de tronco de 5 cm a 30 cm
do solo, aplicou-se 0 metodo de quadrantes (Cottam & Curtis 1956) com 100 pontos de
amostragem, distantes entre si em 10m e dispostos em varias picadas alocadas aleatoriamente na area de estudo.
Para os calculos dos parametros fitossociol6gicos foram utilizadas as seguintes
f6rmulas, conforme Mueller-Oombois & Ellemberg (1974) e Mwtins (1979):
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numero de individuos da especie i; N numero total de individuos amostrados;
ABi = area basal da especie i; AB = area basal de todas as especies; Pi = numero de
pontos em que a especie i ocorreu; P
numero total de ponlos aplicados; FAi frequencia absoluta da especie i; FA = frequencia absoluta de todas as especies.
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Conlorme sugestao de Gibbs et al. (1980), ap6s 0 terminG da amostragem loi leita
uma vistoria geral na area para a observa9ao das especies raras.
Para todas as especies encontradas, loi coletado material botanico para identilica9ao, que loi leita por especialistas. Este material encontra-se depositado no Herbario da
Universidade de Srasnia (US).

Resultados e Discussao
Segundo Martins (1979) 0 predominio numerico dos individuos de uma lamnia, expressa a dominancia de lamnias. Entre os 400 individuos amostrados destacaram-se na
vegeta9ao estudada as cinco lamOias representadas na Figura 1, somando 245,16% de IV I
o que representa 81,72% do total.
Para as lamnias Nyctaginaceae, Signoniaceae, Anacardiaceae e Rubiaceae loi
amostrada apenas uma especie para cada. A lamnia Euphorbiaceae contou com 3 especies.
Entre as outras lamOias encontradas apenas Leguminosae tinha 2 especies (1 Caesalpinoideae e 1 Mimosoideae) as demais, Sapindaceae, Capparidaceae, Theophrastaceae, Sapotaceae, Annonaceae, Celastraceae e Myrtaceae contaram com apenas 1 especie.
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Figura 1 - Indice do valor de Importancia (IV I) das famflias.
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A analise do nulllE'~o de indivrduos por especie, a frequencia relativa, a densidade
relativa e a area basal relativa e representada na Tabela 1.
Guapira sp. ocupou a primeira posic;ao com 33,55% do IVI total. Segundo Ridley
(1891) esta especie apresentava-se como arbustos e arvores muito comuns na ilha Principal.
TABELA 1: Especies amostradas na regiao do Morro da Quixaba, em f', mando de Noronha, apresentadas
em ordem decrescente do indice do valor de Importancia (IVI). Onde: N= numero de individuos,
FR= frequencia relativa, DR= densidade relativa, ABR= area basal relativa.
Especie

Famnia

Guapira sp.
Tabebuia roseo-alba (Ridley) Sawd
Spondias mombin L.
Guettarda sp.
A/lophylus sp.
Sapium sceleratum Ridley
Capparis jlexuosa Blume ex K. Hassk.
Erythrina velutina Willd. var. aurantiaca
Jacquinia armiJIoris Jacq.
Bumeliafragrans Ridley
Annona squamosa L.
May tenus cf. nitida Mart.
Jatroplw poh/iana Muell. Arg.
Eugenia ilhensis Berg.
Savia sp.
Acacia jarnesiana Willd.

Nyctaginaceae
Bignoniaceae
Anacardiaceae
Rubiaceae
Sapindaceae
Euphorbiaceae
Capparidaceae
Leguminosae -Pap.
Theophrastaceae
Sapotaceae
Annonaceae
Celastraceae
Euphorbiaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae
Leguminosae-Mim.

N

FR

DR

ABR

IVI

145 26,14 36,25 38,28 100,67
69 18,56 17,25 19,33 55,14
76 17,80 19,00 15,37 52,17
8,33 6,25 7,13 21,72
25
17
6,44 4,25 4,77 15,46
18
6,44 4,50 2,89 13,83
4,55 3,00 3,04 10,58
12
2,65 2,25 1,58 6,48
09
1,89 1,50 2,21
5,61
06
1,89 1,50 1,50 4,89
06
1,14 1,25 1,22 3,61
05
04
1,14 1,00 1,04 3,18
1,14 0,75 0,71
2,59
03
03
1,14 0,75 0,68
2,57
01
0,38 0,25 0,22
0,85
0,64
01
0,38 0,25 0,01

Guapira Sp. ocupou a primeira posic;ao com 33,55% do IVI total. Segundo Ridley
(1891) esta especie apresentava-se como arbustos e arvores muito comuns na ilha Principal.
Em observac;ao da regenerac;ao natural, constatou~se muitos individuos de Guapira
sp., provenientes de brotac;ao de raizes. Neste sentido, estudos mais detalhados forneceriam informac;Oes quanto ao sucesso de estabelecimento desta especie via sementes, 0
que poderia indicar se a reprodU(;:ao vegetativa e uma alternativa de coloniza9ao face a
problemas de polinizac;ao, germinac;ao, etc.
Para Tabebuia roseo-alba, que ocupou a segunda posiC;;ao em importancia, 0 valor
de IVI obtido loi um pouco maior do que a metade do valor da primeira coJocada. Os comentarios de Ridley (1891) indicam-na como uma especie arb6rea muito abundante na
Ponta da Sapata, que e a parte terminal da regiao da Quixaba onde a presente amostragem foi realizada. Comparativamente com as demais especies encontradas, Tabebuia raseo-alba, e a unica que apresenta sementescom adaptac;;Oes para a dispersao por vento.
Parece pouco provavel que suas sementes teriham chegado a ilha sem a intervenc;;ao humana.
Spondias mombin, embora apresente um numerode indivrduos maior que 0 da segunda colocada, obteve a 3!! posic;;oo em importi'mcia devido aos valores menores dos
diametros dos seus indivfduos, comparativamente aqueles dos individuos de Tabebuia rosea-alba. Para Ridley (1891) esta especie.ocorre em grande numero na Ponta da Sapata,
sugerindo que esta e uma especle selvagem e que talvez tenha sido trazida por passaros.
A mesma interpretac;;ao anterior pode ser dada em relac;;13.o ao posicionamento das
especies ALIophylus sp. e Sapium sceleratllm que respectivamente ocuparam a 5!! e 6'.! posic;;oes em importancia. 0 parametro que determinou a 5!! posiC;;13.o de Allophylus sp. toi a
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area basal relativa (ABR). Esta especie citada p~r Ridley (1891) como Sehimidelia insulana
loi tida como muito abundante na ponta da Sapata, principalmente nas areas abertas.
Para Cal'paris/lexuosa, que obteve a 7~ posiyao em IVI e apresentou uma area basal'relativa maior que a de Sapium see/erafum (6 ~ posiyao em IVI), 0 parametro da densidade relativa (DR) delinlu a posiyao obtida.
Quanto a importfmcia de cada parametro, na determinayao do posicionamento das
especies, Martins (1979) salienta que a densidade relativa (numero de individuos) ou a
area basal relativa (porte dos individuos) tem preponderancia e que os valores da Irequencia relativa (distribuiyao dos individuos na area) seguem de perto os valores da densidade
relativa (DR).
A "burra leiteira", como e chamada a especie Sapillm see/eratuln, e uma das grandes
arvores da ilha, podendo atingir ate 20m de altura, seu exsudado leitoso e tido como caustico, provocando lerimentos mesmo no couro de animals. Segundo Ridley (1891) seus
Irutos servem de alimento para pequenas aves, que dispersam suas sementes por toda a
ilha. Para os ilheus, seu numero aumentou bastante quando as cabras, que constituem a
principal criayao do local, permaneciam soltas, uma vez que aquelas nao se alimentavam
das mudas desta especie devlda ao seu exsudado.
Entre as demais especies e interessante ressaltar Eryrhrilla I'e/willa var. llurallfia('a.
endemica em Fernando de Noronha que segundo Ridley (1891), aparentemente estaria em
processo de extiny 80, porem, nesta amostragem, embora em pequeno numero os individuos apresentavam grande porte, alem disso em observayoes da regenera<;ao loram encontradas muitas mudas estabelecidas.
Alem das especies apresentadas na Tabela 1, loram encontradas algumas outras,
de porte arb6reos, posslvelmente nativas, que nao loram Incluidos na amostragem.
No Morro da Quixaba, C(/{lp(lris C\'llo/1/wl/ophom 101 encontrada em grande numero
como arbusto, apenas 1 Indlviduo apresentava dlametro superior a 5 cm. Tambem foram
encontradas com apenas um indlviduo, BlIuhil1ill /orfic(lw. e uma Rublaceae desconhecida.
No Morro do Frances, 1 indlviduo de [ll/isi(l sp. loi encontrado, e nas encostas pedregosas alguns exemplares de Ficus I/OI'OIl//(/C de qrandes dimensoes.
As outr2.S esrecies arb6reas encontradas na ilha foram, pela sua localiza<;:ao, cons ideradas introduzic2,S pelo homem, como por exemplo Stercu/ill sp., Artocarpus sp. Cassill
grllm/is, MO(jI'i/ea /()I/ll'lIfo.l'lI. Ficus /(II1l/Jerliw/(/. MlIl1giferll indiclI etc.
Apesar de muitos relat6rios citarem Fernando de Noronha como urn paraiso de flora
riquissima, a vegetay 80 arb6rea estudada apre,entou-se com baixa diversidade, como pode ser comprovado pelo indice de Shannon & WE:aver, calculado em H' = 1,95. Esta e uma
caracteristica esperada para os ecossistemas insulares, once a coloniza<;ao natural depende da forma de dispersao das sementes, dos agentes de dispersao, da vlabllidade das
sementes, da distancia co centro de dispersao, alem de outros fatores.
Este pequeno numero de especies arb6reas nativas indica um ecossistemc Iragll,
principalmente quando se considera 0 grande numero de especies invasoras la existentes.
Esta situayao exige que qualquer intervenc;:ao seja baseada em estudos delalhados, para
que nao se coloque Em risco a regenerayao das matas.
Atualmente ja se constata nas bordaduras e nas tnlhas no interior da mala um grande numero de invasoras, onde grupos de arvores apresentcm-se totalmenle cobertos por
/polne'ell spp.

Conclus6es

o estudo fitossoclologico da Mata dc Mcrro da Quixaba, demonstrou ser 3 divers idade floristica pequena, uma vez que, apenas 16 especles arb6reas torc!fi'I <Imoslradas.
Somente uma especie obteve mais de um ten;:o do IVI total e as quatro es p ~ c ies me.ls IrTI-
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portantes somaram 78,75% do numero total de indivfduos amostrados.
Estes parAmetros sugerem um ecossistema fragil e que devido as dificuldades para
a sua colonizac;ao natural, pode ser facilmente alterado, atraves de intervengQes sem a
realizac;ao de estudos mais detalhados como' a avaliac;ao do potencial de regenerac;ao natural, dos problemas de biologia reprodutiva, da capacidade de reproduc;ao vegetativa, da
dinamica de populac;6es e do estado nutricional das esptkies. Estas informac;6es seriam
subsfdios importantes para a elaborac;ao de um plano de manejo para a area estudada.
A regiao do Morro da Quixaba ate Ponta da Sapata em bora apresente areas com
rufnas de construc;Oes antigas e a regiao menos perturbada nas ultimas decadas, devendo
ser considerada prioritaria na selec;ao de areas de preservac;ao. Cabe ainda a definic;ao do
tipo de unidade de preservac;ao que deve ser implementada, uma vez que os ilheus se utilizam de algumas especies para a obtenc;aode produtos de sua necessidade.
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