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RESUMO  

A degradação ambiental é um problema mundial resultante de um comportamento 

desequilibrado do homem, que usufrui da terra e dos recursos naturais em demasiado, levando 

aquele espaço ou ambiente a deterioração. Dentre tantos problemas ambientais temos a 

desertificação. Desertificação é “a degradação da terra das zonas áridas, semiáridas e subúmidas 

secas, resultantes de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas”. 

O objetivo geral desse trabalho foi elaborar um modelo preditivo da degradação ambiental do 

polo de desertificação de Jeremoabo – BA com base em dados florísticos e ambientais. Tal 

região está incluída no Polígono das Secas, situada no semiárido baiano. Para tanto, foram 

realizados levantamentos florísticos através do Método de Pontos. A diversidade foi calculada 

através do índice de Shannon-Wiernner (H’). Para a construção do modelo foi utilizado o 

programa NetLogo 5.0.4. Como resultado do levantamento florístico, foram identificadas um 

total de 100 espécies e 33 famílias. As famílias de maior riqueza são Leguminosae(14), 

Euphorbiaceae (11), Malvaceae (10), Bromeliaceae (7) e Cactaceae com 6 espécies. Das plantas 

identificadas, verificou-se 02 (duas) espécies exóticas e 12 (doze) espécies endêmicas na 

caatinga da Bahia. Após análise da cobertura vegetal da área estudada, constatou-se que a 

localidade 9 no município de Macururé com 21,6%, possui menor cobertura e a localidade 15 

situado no município de Jeremoabo com 94%, possui maior cobertura vegetal. Com relação ao 

H’ constatou-se que a localidade 5 situado no município de Chorrochó possui o menor índice 

entre os pontos amostrados, com valor de 0,12, demonstrando menor diversidade. E a localidade 

14, situado no município de Jeremoabo, possui o maior índice com valor de 2,87 e 

consequentemente maior diversidade. A partir dos dados coletados durante as expedições de 

campo, identificação das espécies vegetais e análise do mapa de uso e cobertura da terra do 

pólo de Jeremoabo, foi possível calcular o grau de conservação da área, e desta forma elaborar 

um modelo que descreve as possibilidades preditivas da ação de degradação do homem ao longo 

do tempo. A alteração do grau de conservação que inicia com aproximadamente 0,5, chega a 

zero quando não existir mais plantas nativas no ambiente. Considerando as condições 

ambientais atuais, a riqueza e diversidade florística da região e que não haverá nenhuma 

intervenção para a recuperação das áreas degradadas, o modelo expõe que a região do pólo de 

Jeremoabo poderá desertificar em 214 anos. 

Palavras-chave: levantamento florístico, método de pontos, caatinga, modelo computacional 

 



 

ABSTRACT  

Environmental degradation is a global problem resulting from an unbalanced behavior of the 

man who enjoys the land and natural resources too, taking that space or environmental 

deterioration. Among many environmental problems, desertification. Desertification is “land 

degradation droughts, resulting arid, semi-arid and sub-humid zones of various factors, 

including climatic variations and human activities “. The aim of this study was to develop a 

predictive model of environmental degradation polo desertification Jeremoabo - BA based on 

floristic and environmental data. This region is included in the Drought Polygon, located in 

Bahia. To do so, floristic surveys were conducted by the method of Points. Diversity was 

calculated using the Shannon - Wiernner index ( H ' ) . For construction of the model NetLogo 

5.0.4 software was used. As a result of flower survey, a total of 100 species and 33 families 

were identified. The richest families are Leguminosae ( 14 ) , Euphorbiaceae ( 11 ) , Malvaceae 

( 10 ) , Bromeliaceae ( 7 ) and Cactaceae with 6 species . Of the plants identified, there was two 

(02 ) Exotic species and twelve (12 ) endemic species in the caatinga of Bahia . After analysis 

of the vegetation of the area studied, it was found that the location in the city of 9 Macururé 

with 21.6%, has the lowest coverage and location 15 in the municipality of Jeremoabo with 94 

% , has greater vegetation cover . With respect to H ' was found that the location in the 

municipality of 5 Chorley has the lowest rate among the sampled points, with a value of 0.12 , 

indicating lower diversity . And Location 14, located in the municipality of Jeremoabo , has the 

highest with a value of 2.87 and therefore greater diversity . From the data collected during 

field expeditions, identification of plant species and analysis of the use and land cover map 

Jeremoabo pole was used to calculate the degree of conservation of the area, and thus develop 

a model that describes the possibilities predictive of the action of man's degradation over time. 

Changing the degree of conservation that starts at approximately 0.5, reaches zero when most 

native plants do not exist in the environment. Given the current environmental conditions , the 

richness and diversity of the region and that there will be no action for the recovery of degraded 

areas , the model states that the region can Jeremoabo pole into deserts in 214 years. 

 

Keywords: floristic survey points method , caatinga, computational model
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INTRODUÇÃO 

Desde tempos imemoriais, o ser humano luta contra as adversidades do meio ambiente, seja 

modelando o meio físico ou consumindo seus limitados recursos naturais, numa infinita busca 

por riqueza e bem-estar materiais. A humanidade vem interagindo de forma complexa sobre a 

biosfera, modificando habitats naturais e colocando novos desafios às presentes e futuras 

gerações.  

Sob o pretexto do crescimento econômico, processos relativamente recentes de modernização 

vêm trazendo graves desequilíbrios socioambientais a diversas regiões do planeta, notadamente 

aquelas situadas em países pobres. Entre estes conflitos e tensões cuja feição tem grande 

proporção é à desertificação.  

Desde a década de 60, uma discussão conceitual sobre o tema da desertificação evoluiu e se 

consolidou através do documento intitulado Agenda 21, elaborado durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro 

em 1992 – a Eco 92 -, onde, no seu Capítulo 12, definiu-se a desertificação como sendo “a 

degradação da terra nas zonas áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, resultante de vários 

fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas” 

A desertificação gera vários problemas e prejuízos para o ser humano, pois com a formação de 

áreas áridas, a temperatura e o nível de umidade do ar aumentam, dificultando a vida do ser 

humano nessas regiões. Assim, com o solo infértil, o desenvolvimento da agricultura também 

é prejudicado, diminuindo a produção de alimentos e aumentando a fome e a pobreza.  

O ambiente também é prejudicado com esse processo, pois ocorre a eliminação de milhares de 

espécies de animais e vegetais, que modifica radicalmente o ecossistema da região afetada. A 

desertificação também favorece o processo de erosão do solo, pois as raízes das plantas não 

existem mais para fixar o solo. 

O fenômeno se inicia com a degradação crescente da cobertura vegetal para suprir, 

essencialmente, demandas energéticas (carvão vegetal) da população ou aberturas de novas 

áreas para pastagem. A partir deste início, com o curto regime de chuvas irregulares e 

torrenciais típico do semiárido nordestino, começa a erosão nas áreas atingidas, que por sua vez 

causa a diminuição da capacidade de retenção de água pelos solos e a consequente redução de 

biomassa, uma vez que menores aportes de matéria orgânica chegam ao solo (PACHÊCO, 

2006). 
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No nosso país, segundo BRASIL(2003), as áreas sujeitas aos processos de desertificação 

correspondem, basicamente, àquelas oficialmente delimitadas como "Polígono das Secas", 

ocupando cerca de 1.083.790,7 km2, pois estão sujeitas a períodos curtos ou prolongados de 

estiagens. Estende-se por boa parte do Nordeste brasileiro, atingindo também uma pequena 

porção ao norte do Estado de Minas Gerais. Trata-se, ainda segundo o BRASIL (2003), do 

"Trópico Semiárido", incorporando características climáticas do semiárido e do subúmido seco, 

possuindo estruturas geológicas referentes ao escudo cristalino e às bacias sedimentares, 

morfoestruturas com blocos soerguidos e depressões apresentando formações de Caatinga e de 

Cerrado.  

No nordeste brasileiro, embora a seca seja um fator intempérico, o processo de desertificação 

está associado ao desmatamento, à mineração, ao pastoreio, ao cultivo excessivo, à irrigação 

inadequada e ao latifúndio. 

Segundo a Agência Brasileira de Inteligência, o Estado da Bahia com 62% do seu território na 

região do semiárido, possui mais de 300 mil km² vulneráveis ao processo de desertificação. 

Este processo apresenta-se mais intenso na parte do baixo rio São Francisco, no sertão de Paulo 

Afonso e nos tabuleiros de Euclides da Cunha e Jeremoabo (PAIVA et al. 2007).  

Uma problemática discutida pelos pesquisadores que estudam a desertificação é a ausência de 

um índice que reúna a riqueza da vegetação, qualidade da riqueza e susceptibilidade ambiental. 

Esse índice uma vez estabelecido, pode ser mapeado e de acordo com a sua variação pode até 

mesmo ser usado para a modelagem preditiva da desertificação. 

Considerando que o processo de desertificação é lento, mesmo quando temos como agente 

causador o fator antrópico, é necessário que haja a elaboração de modelos computacionais para 

que através de variáveis mensuráveis, possamos simular o processo de desertificação e, a partir 

de tais modelos, propor planos de manejo para a recuperação das áreas degradadas.  

Segundo Christofoletti (1999) de modo geral, modelo pode ser compreendido como sendo 

“qualquer representação simplificada da realidade” ou de um aspecto do mundo real que surja 

como de interesse ao pesquisador, que possibilite reconstruir a realidade, prever um 

comportamento, uma transformação ou uma evolução. 

Os modelos surgem com instrumentos da abordagem sistêmica, e tem como função representar, 

descrever a estrutura e o funcionamento dos elementos deste sistema. Representa ainda, as 



14 

 

características da estrutura e do funcionamento do sistema. Entretanto, necessitando, portanto, 

da análise e interpolação do pesquisador. 

Segundo Christofoletti (1999), “a modelagem constitui-se em importante instrumento para 

analisar as características e investigar mudanças nos sistemas ambientais”, o que marca 

definitivamente, a importância das geotecnologias nos estudos ambientais. 

O NetLogo é um programa que possui um ambiente de simulação baseada em agentes (“agent-

based modeling”). Esse tipo de simulação é caracterizado pela existência de muitos agentes 

interagindo uns com os outros, com pouca ou nenhuma coordenação centralizada. A meta da 

modelagem baseada em agentes é enriquecer nosso entendimento acerca de processos 

fundamentais que podem aparecer em uma variedade de aplicações. Possui uma linguagem 

simples e adaptada à modelação / simulação de fenômenos naturais e/ou sociais. Este programa 

é apropriado à modelação de centenas ou milhares de indivíduos (pessoas, bactérias, insetos, 

vegetais, nações, organizações, etc.) que interagem entre si e com o meio ambiente; além de 

permitir a exploração da conexão entre as interações locais entre os indivíduos e os padrões 

macroscópicos emergentes dessas mesmas interações.  

O presente estudo tem vital importância para o registro da biodiversidade vegetal da área e para 

a avaliação das alterações ambientais, a partir do grau de conservação da área de estudo, tendo 

como instrumento modelador de tais impactos a simulação em Netlogo.  

Esta pesquisa está inserida no Projeto Análise Ambiental no Semiárido baiano como subsídio 

ao Ordenamento Territorial: a vulnerabilidade à desertificação no pólo de Jeremoabo, 

coordenado pela Professora Drª Jocimara Lobão.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

- Elaborar um modelo preditivo da degradação ambiental do polo de desertificação de 

Jeremoabo – BA com base em dados florísticos e ambientais.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conhecer as espécies vegetais nativas mais comuns da área de estudo. 

- Avaliar a introdução de espécies exóticas em ambientes com variado grau de antropização. 

- Propor um índice que relacione dados florísticos e ambientais com o qual seja possível avaliar 

o grau de conservação da área de estudo;  
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CAPÍTULO 1  

 

 ASPECTOS FLORÍSTICOS DAS ÁREAS EM PROCESSO DE 

DESERTIFICAÇÃO DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE JEREMOABO-BA 
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1 INTRODUÇÃO 

A desertificação pode ser definida como um processo de destruição do potencial 

produtivo da terra por meio da pressão exercida pelas atividades humanas sobre 

ecossistemas frágeis, cuja capacidade de regeneração é baixa. 

Esse processo traz consequências dramáticas e, em muitos casos, de difícil recuperação, 

gerando altos custos sociais, econômicos e ambientais. Alguns estudos têm atribuído a 

desertificação às seguintes causas: retirada da cobertura vegetal (desmatamento); 

atividades pecuárias que levam ao pastoreio excessivo; atividades mineradoras, como a 

extração de areia, argila, minérios; cultivos agrícolas no entorno de nascentes e margens 

de rios; uso do fogo sem manejo adequado ocasionando as queimadas descontroladas; 

manejo inadequado do solo e da água e pressão populacional. 

Para Conti (2008): 

 “A desertificação pode ser entendida, preliminarmente, como um 

conjunto de fenômenos que conduz determinadas áreas a se 

transformarem em desertos ou a eles se assemelharem. Pode, 

portanto, resultar de mudanças climáticas determinadas por 

causas naturais ou pela pressão das atividades humanas sobre 

ecossistemas frágeis, sendo, neste caso, as periferias dos desertos 

(ou áreas transicionais) as de maior risco de degradação 

generalizada em virtude de seu precário equilíbrio ambiental.” 

A Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate à Desertificação (CCD) 

definiu desertificação como sendo “a degradação da terra das zonas áridas, semiáridas e 

subúmidas secas, resultantes de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as 

atividades humanas” (BRASIL, 2004).  

Devido à preocupação com este fenômeno o dia 17 de junho de 1994 foi consagrado como 

“Dia Mundial de Luta contra a Desertificação”. 

Na visão de Oliveira-Galvão (2001): 

Ao contrário do que o termo “Desertificação” possa induzir a crer, 

ela não constitui a formação ou ampliação de desertos. Os 
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desertos constituem ecossistemas que encontram-se em equilíbrio 

dinâmico, apresentando complexas interações físicas e químicas, 

variadas formas biológicas, naturalmente adaptadas ao meio, e 

cujas populações humanas encontram-se historicamente 

ajustadas às suas condições. A Desertificação atua direcionando 

o ambiente as condições de paisagem tipo desértica, 

determinando perda dos solos, escassez dos recursos hídricos, 

retrogressão biótica, improdutividade agrícola e abandono das 

terras. 

 O deserto indica uma região de clima árido, onde a evaporação potencial excede a 

precipitação média anual, resultando em carência de água e fraco desenvolvimento da 

biosfera. A precipitação, além de escassa, apresenta alta variabilidade interanual, 

característica tanto mais acentuada quanto mais baixos forem seus volumes anuais 

médios.  

Os solos caracterizam-se por serem rasos, com acentuada deficiência hídrica e tendência 

à concentração de sais. A drenagem é intermitente. A cobertura vegetal é esparsa, 

apresentando predominância de espécies xerófilas e fauna adaptada às condições de 

escassez de água. Os processos erosivos são comandados pela ação eólica, pois o trabalho 

dos ventos se faz sentir, aí, mais intensamente do que nas regiões úmidas. A pobreza da 

cobertura vegetal diminui o atrito, de maneira que a movimentação do ar junto à superfície 

é mais livre. Por outro lado, o grande aquecimento da superfície, no caso dos desertos de 

baixa latitude, desencadeia turbulências e estimula a torrencialidade das escassas 

precipitações. Justamente porque o solo é mais desprotegido, o intemperismo físico 

predomina sobre as ações químicas (CONTI, 2008). 

Segundo o documento da CCD, a seca é um “fenômeno que ocorre naturalmente quando 

a precipitação registrada é significantemente inferior aos valores normais, provocando 

um sério desequilíbrio hídrico que afeta negativamente os sistemas de produção 

dependentes dos recursos da terra” (BRASIL, 2004). 

Matallo Júnior (2001) afirma que algumas pessoas pensam que seca e desertificação são 

um único e mesmo fenômeno e que se fosse eliminada os efeitos da seca (provendo água), 
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os problemas com a desertificação também se findariam. O que não procede, pois a seca 

e desertificação são fenômenos distintos e ele aponta causas para esse conflito conceitual: 

 A seca é um fenômeno mais antigo e mais “visível” do que a desertificação; 

 A desertificação é um processo que ocorre durante lapsos de tempo relativamente 

grandes (10 anos ou mais), enquanto a seca é um evento marcado claramente no 

tempo; 

 Isso faz com que as perdas de produtividade e da produção sejam atribuídas às 

secas; 

 Em muitos casos, o processo de desertificação não alcança a “condição de 

deserto”, o que pode dificultar sua visualização; 

 Falta de acompanhamento de campo do comportamento de produtividade, erosão 

muito mais visíveis do que a desertificação. 

Segundo Sampaio et al. (2003), as áreas em processo de desertificação são mais 

susceptíveis aos males provocados pelas secas e a susceptibilidade à desertificação deve 

incluir uma estimativa da probabilidade de ocorrência de secas. Entretanto, apenas a 

medida da desertificação não serve para prever os efeitos da seca. Eles dependem, 

primordialmente, da intensidade da seca, ou seja, da duração dos períodos de suspensão 

de chuvas, da redução no volume total e da sua distribuição no tempo. Estas variáveis têm 

de ser acompanhadas continuamente e as secas são avaliadas em função da sua 

progressão.  

Além disto, a medida da desertificação precisa ser separada dos efeitos temporários das 

secas. No acompanhamento do processo, tem de ser levado em conta que a piora nas 

condições durante o período de seca pode ser reversível, pelo menos em parte. Esta piora 

precisa de um monitoramento próprio, mais frequente que o monitoramento usual da 

desertificação. Seus indicadores não são os mesmos da desertificação (SAMPAIO et al., 

2003). 

Vasconcelos Sobrinho (1978) formulou as primeiras tentativas científicas no Brasil de 

determinar indicadores para os processos de desertificação, ao defender que “a 

desertificação é um fenômeno de sistemas no qual intervêm o clima, os solos, a flora, a 
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fauna e o homem”, sendo causada pela fragilidade dos ecossistemas frente à pressão 

excessiva exercida pelas populações humanas ou às vezes pela fauna autóctone, perdendo 

produtividade e capacidade de recuperação autônoma. 

Com o propósito de uniformizar os procedimentos de identificação e monitoramento dos 

processos de desertificação, Matallo Júnior (2001) propôs uma extensa e criteriosa 

metodologia que agrupa os indicadores em dois grandes grupos: Situação e 

Desertificação. Esta classificação representa um marco referencial de consenso entre os 

pesquisadores da atualidade.  

Como Indicadores de Situação, estão agrupados aqueles indicadores voltados aos dados 

sociais, econômicos e climáticos. Uma vez que o antropismo é determinante para a 

degradação ambiental, os dados sócio-econômicos caracterizariam áreas de risco à 

desertificação, assim como os indicadores de precipitação, insolação e evapo-transpiração 

– todos constantemente monitorados segundo métodos adequados.  

No outro grupo, como Indicadores de Desertificação propriamente ditos, estariam os 

indicadores ambientais: índices de vegetação, solos e recursos hídricos. Segundo o autor, 

os indicadores devem ser usados em combinação, “pois nenhum deles pode, sozinho, 

prover as informações necessárias para o diagnóstico da desertificação” (MATALLO 

JÚNIOR, 2001).  

Pode-se ressaltar que o levantamento florístico é essencial para a determinação do estado 

do processo de desertificação, pois fornece informações sobre os tipos de plantas que 

compõem a vegetação da região estudada, demonstrando quais são ruderais, nativas, e 

introduzidas. Além das informações florísticas, dados estruturais como a cobertura da 

vegetação é essencial para a correta descrição do ambiente. 

Apreende-se deste modelo a complexidade e, mais que a multidisciplinaridade, uma 

transdisciplinaridade do estudo dos processos de desertificação. São necessários diversos 

estudos regionais e locais, em escalas apropriadas e compatíveis, levando-se em 

consideração a grande diversidade do semiárido brasileiro.  

Neste contexto, Matallo Júnior (2001) concluiu que “o sistema de indicadores existentes, 

ainda que insuficientes e necessitando de desenvolvimentos, são os únicos instrumentos 

disponíveis para a compreensão do problema”. 
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Percebe-se também que a inexistência de um índice que relacione a riqueza da vegetação, 

qualidade da riqueza e susceptibilidade ambiental em um único valor, dificulta o 

mapeamento do processo de desertificação e o planejamento mais apropriado de planos 

de manejo da região afetada pelos gestores dos municípios. 

O PAN-Brasil (BRASIL, 2004) diagnosticou que as Áreas Susceptíveis à Desertificação 

(ASD) estão concentradas na Região Nordeste, nas áreas enquadradas no Polígono das 

Secas (Figura 1), onde predominam os climas semiáridos e subúmidos secos. A ASD 

abrange cerca de 1.338.076 Km2, equivalentes a 15,72% do território nacional e abrigam 

mais de 31,6 milhões de habitantes (18,65% da população brasileira) incluindo a área da 

caatinga. 

Na região do semiárido brasileiro predomina o bioma caatinga, que ocupa uma extensa 

área, estimada em cerca de 850.000Km2, estendendo-se desde em seu limite norte, nos 

estados do Ceará e Rio Grande do Norte até o norte de Minas Gerais.  

A deficiência de água durante uma grande parte do ano e a irregularidade temporal na 

distribuição das chuvas são os principais fatores que determinam a existência da caatinga 

(QUEIROZ, 2009). 

Ainda segundo Queiroz (2009), o nome caatinga deriva da língua Tupi, significando 

“mata clara”, fazendo referência ao aspecto acinzentado e claro na estação seca, quando 

a maioria das árvores e arbustos encontra-se sem folhas e a luz pode penetrar até o nível 

do solo.  

A vegetação incluída no semiárido apresenta uma grande variação fisionômica e 

florística. Essa variação reflete uma grande heterogeneidade de condições ambientais e 

fatores históricos que alteram a distribuição das biotas provavelmente desde o Terciário 

(QUEIROZ, 2009). 

Sob o ponto de vista climático, existem áreas com chuvas concentradas e áreas onde a 

pluviosidade é mais bem distribuída. O clima tropical semiárido apresenta médias de 

temperatura em torno dos 28º C e caracteriza-se especialmente pela irregularidade na 

distribuição das chuvas. Estas interferem também na rede hidrográfica que se determina 

pela predominância de rios temporários (FREITAS, 2009). 
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Figura 1 – Região Nordeste, Polígono das Secas e Região Semiárida (Fonte: BRASIL 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Relatório final do grupo de trabalho 

interministerial para redelimitação do semiárido nordestino e do polígono das secas, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, dois outros fatores relacionados aos regimes de chuvas têm grande influência 

na vegetação. Um diz respeito à distribuição das chuvas ao longo do ano. Em quase toda 

a área do bioma caatinga, 50 a 70 % da precipitação anual estão concentrados em três 
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meses consecutivos, caracterizando um clima marcadamente sazonal com estação seca 

muito longa, via de regra variando de seis a nove meses, chegando, em alguns núcleos 

mais secos, a dez ou onze meses, como é o caso do Raso da Catarina, na Bahia, e da 

região dos Cariris Velhos, na Paraíba (NIMER, 1972). Assim, mais do que a precipitação 

pluvial total, é a concentração das chuvas em curtos períodos intercalados por longos 

períodos secos, que exerce efeito mais acentuado sobre as características morfofuncionais 

das plantas que ocorrem nesta área.  

“Dentre os biomas brasileiros, a Caatinga é, provavelmente, o mais desvalorizado e mal 

conhecido botanicamente. Esta situação é decorrente de uma crença injustificada, e que 

não deve ser mais aceita, de que a Caatinga é o resultado da modificação de uma outra 

formação vegetal, estando associada a uma diversidade muito baixa de plantas, sem 

espécies endêmicas e altamente modificada pelas ações antrópicas. Apesar de estar, 

realmente, bastante alterada, especialmente nas terras mais baixas, a Caatinga contém 

uma grande variedade de tipos vegetacionais, com elevado número de espécies e também 

remanescentes de vegetação ainda bem preservada, que incluem um número expressivo 

de táxons raros e endêmicos” (GIULIETTI et al., 2002). 

Segundo Leal et al. (2003), a vegetação da caatinga pode ser caracterizada como florestas 

arbóreas ou arbustivas, compreendendo principalmente árvores e arbustos baixos muitos 

dos quais apresentam espinhos, microfilia e algumas características xerofíticas. A 

suculência é principalmente observada em Cactaceae e Bromeliaceae, enquanto que as 

lianas são muito escassas. Algumas espécies perinifolias também ocorrem neste bioma. 

A camada herbácea é efêmera e dominada por terófitas das famílias Malvaceae, 

Portulacaceae e Poaceae. Órgãos de armazenamento de água são típicos em alguns outros 

casos: Spondias tuberosa Arruda (“umbú”, Anacardiaceae), as duas “barrigudas” 

Cavanillesia arborea Schum. e Ceiba glaziovii (Kuntze) Schum. (Bombacaceae), 

Jacaratia sp. (Caricaceae), Manihot spp. (“maniçobas”, Euphorbiaceae), Luetzelburgia 

auriculata (Fr. All.) Ducke (“pau-mocó”, Fabaceae-Papilionoideae). 

A caatinga está entre os tipos vegetacionais mais ameaçados da Região Neotropical sendo 

alvo de destruição de grandes áreas naturais, o que tem resultado em crescente processo 

de fragmentação. 
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Além disso, a caatinga é desvalorizada nos estudos de biodiversidade e tem recebido 

poucos esforços conservacionistas, possuindo a menor extensão protegida dentre todos 

os biomas brasileiros. 

As paisagens da vegetação do bioma caatinga é quase completamente desfolhada durante 

a estação mais seca, transmitem a ideia de que elas possuem uma diversidade muito baixa 

de espécies e que seriam apenas vegetações secundárias derivadas da flora e de outros 

biomas, como a mata atlântica ou o Chaco. Nos últimos anos, vários estudos têm 

contestado este conceito, mostrando que a caatinga possui a composição florística única 

e rica em táxons endêmicos (CARVALHO & ALMEIDA, 2010). 

O homem tem sido um grande perturbador da natureza, criando situações novas em que 

muitas espécies são favorecidas devido a estas grandes e persistentes perturbações. Estas 

espécies, são pioneiras antrópicas, e tem sua origem dos ambientes em sucessão primária 

ou secundária.  

Dentre as pioneiras antrópicas, estão as ruderais, estas são plantas adaptadas a ambientes 

criados pelo homem, como caminhos, bordas de roças, roças abandonadas. Há um grupo 

de plantas ruderais que apresentam distribuição em todo o globo, caracterizando seu 

pioneirismo antrópico. Segundo o manual técnico da vegetação brasileira (IBGE, 1992) 

este tipo de planta é característico dos primeiros estágios sucessionais onde a ocorrência 

de espécies rústicas capazes de suportar condições adversas de perturbação é frequente. 

De acordo com Lorenzi (2000), os termos “plantas invasoras” ou “plantas daninhas”, 

correspondem às espécies de plantas que nascem e se reproduzem espontaneamente e não 

são cultivadas pelo homem. Ainda segundo esse autor, dependendo do local onde 

ocorrem, as plantas invasoras ou silvestres podem receber denominação especificas 

dentre outros, de plantas ruderais. Essas plantas crescem sem o cultivo do homem, 

“ruderais” quando ocorrem indesejavelmente em ambientes urbanos, como em ruas, 

terrenos baldios, invadem os canteiros de jardinamento, sobre muros e telhados, etc. 

 Do ponto de vista botânico e ecológico, as plantas ruderais são consideradas “plantas 

pioneiras”, ou seja, plantas evolutivamente desenvolvida para a ocupação de áreas onde 

a vegetação original foi profundamente alterada, ocorrendo grande disponibilidade de 

nichos ao crescimento vegetal. (LORENZI, 2008). 
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O Método de pontos (Mantovani & Martins, 1990) é considerado mais exato, mais rápido 

e capaz de perturbar menos a vegetação. A primeira referência ao método de pontos foi 

feita por Cockaine (1926) quando alertou para a importância do estudo da relação entre o 

espaço   ocupado e o número de indivíduos de uma espécie vegetal. O uso do método foi 

indicado pela primeira vez por Levy (1927) ao buscar informações sobre as espécies 

ocorrentes numa pastagem, visando um manejo econômico: “Cada ponto é analisado 

estrato por estrato, e cada espécie cobrindo o ponto da superfície do solo examinado, é 

anotada”.  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo levantar em campo as 

características florísticas das áreas em processo de desertificação na região do município 

de Jeremoabo-BA. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado no polo de desertificação de Jeremoabo que inclui os municípios 

de Coronel João de Sá, Novo Triunfo, Pedro Alexandre, Chorrochó, Macururé, Antas, 

Rodelas, Uauá, Santa Brígida, Paulo Afonso, Canudos e Glória (Figura 2). Tal região está 

totalmente incluída no "Polígono das Secas". Segundo a classificação de Köppen 

caracterizada pelo clima BSh, semiárido predominantemente seco, com temperaturas 

médias elevadas, de cerca de 27ºC, com variações anuais em torno de 5º, e com baixa 

pluviosidade, entre 250 e 800mm anuais (BAHIA, 1999). Possui a Caatinga como o 

bioma da região. Giulietti et al. (2004) listaram para o bioma, 18 gêneros e 318 espécies 

endêmicas, pertencentes a 42 famílias, incluindo tanto plantas de áreas arenosas como 

rochosas. 

Segundo BAHIA (1999) as bacias dos rios São Francisco, Itapicuru, Vaza Barris e Real 

(alto curso) encontram-se em regiões de altas temperaturas (>25oC) e baixa pluviosidade 

(<800mm), o que lhes confere o caráter de semiaridez e aridez. Tal situação é facilmente 

comprovada na análise do balanço de água no solo. Os altos índices térmicos, associados 

à baixa pluviosidade, fazem com que as taxas de evapotranspiração potencial 

permaneçam elevadas (>80mm mensais), a exemplo dos indicadores de Canudos e 

Jeremoabo, na bacia do Vaza Barris, com valores acima de 110mm mensais. 
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Segundo Maia (2012), existem duas estações distintas durante o ano: a estação chuvosa 

(chamada inverno), de 3 a 5 meses, com chuvas irregulares, torrenciais, locais, de pouca 

duração e a época seca (chamada verão), de 7 a 9 meses, quase sem chuvas. O início da 

época de chuvas varia bastante entre as diferentes regiões do Nordeste e oscila também 

dentro de uma região, de um ano para outro. Na região estudada, polo de desertificação 

de Jeremoabo, as chuvas ocorrem geralmente nos meses de dezembro a março (BAHIA, 

1999). A quantidade de chuvas pode variar, alcançando em anos de muitas chuvas até 

1.000mm/ano e em anos de seca, apenas 200mm/ ano, em certas regiões. Ocorrem, com 

certa frequência, as chamadas “secas”, ou seja, anos com quantidade de chuvas muito 

baixa. A insolação é muito forte, já que a região se situa perto do equador. E ainda 

ocorrem, na época sem chuvas, ventos fortes e secos que contribuem para a aridez da 

região (MAIA, 2012).  

As plantas e animais da Caatinga apresentam propriedades diversas que lhes permitem 

viver nessas condições desfavoráveis. Além disso, o conjunto de interações entre eles é 

adaptado de tal maneira que o total de plantas, animais e suas relações forma um bioma 

especial e único no planeta. 

A escolha desse estudo ter sido feito no polo de desertificação de Jeremoabo, se deu pelo 

fato dele está inserido no Programa de Combate à Desertificação e Mitigação aos Efeitos 

da seca, que tem o seguintes objetivos: 

- Criar medidas para o combate à desertificação e para a mitigação dos efeitos da seca, 

através do Plano Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca 

(PAE-BA), em consonância com as diretrizes do Programa de Ação Nacional de Combate 

à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PANBrasil); 

- Promover ações de convivência com o semiárido, considerando que são objetivos da 

Política Estadual de Recursos Hídricos compatibilizar o uso da água com os objetivos 

estratégicos da promoção social, do desenvolvimento regional e da sustentabilidade 

ambiental, bem como assegurar medidas de prevenção e defesa contra eventos 

hidrológicos críticos; 

- Assegurar a integração e a transversalidade das políticas e ações realizadas pelos órgãos 

e entidades integrantes da Administração Pública Estadual; 
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- Promover o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza por meio de ações 

que elevem a identificação, o controle e a reversão dos processos de degradação ambiental 

e socioeconômico no Estado através da cooperação dos segmentos sociais envolvidos; e 

- Promover a reversão dos núcleos de arenização e de desertificação identificados em 

municípios baianos. 

Esse programa prevê que cada estado deverá desenvolver seu aprofundamento e 

contextualização com relação a desertificação a partir dos objetivos acima citados, e 

explicitar essas informações em um Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação 

e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAE). 

 

 

Figura 2: Localização da área de estudo 
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2.2 PROCEDIMENTOS 

Foram selecionados 15 localidades (Figura 4) na área de estudo com base em um mapa 

feito com imagens de satélites da região, descrito no Projeto Análise Ambiental no 

Semiárido baiano como subsídio ao Ordenamento Territorial: a vulnerabilidade à 

desertificação no polo de Jeremoabo, coordenado pela Professora Drª Jocimara Lobão.  

Para se conhecer a flora de cada localidade selecionada foram realizadas quatro viagens 

à área de estudo; a primeira no mês de novembro de 2011, segunda no mês de maio de 

2012, terceira no mês de novembro de 2012 e a quarta no mês de maio de 2013. Segue 

abaixo a Tabela 1 com a descrição das localidades, municípios e suas respectivas 

coordenadas geográficas. 

 

Tabela 1: Coordenadas em UTM de cada localidade visitada na área de estudo 

Localidade Município                  X                   Y 

1 Glória 573529,000000 8978276,000000 

2 Glória 547527,000000 9008523,000000 

3 Rodelas 531080,000000 9018531,000000 

4 Rodelas 516661,000000 9020537,000000 

5 Chorrochó 502373,000000 9026070,000000 

6 Chorrochó 498177,000000 9016584,000000 

7 Macururé 493754,157420 8979623,359360 

8 Chorrochó 490969,633238 8987527,777850 

9 Macururé 495656,428602 8995000,474050 

10 Macururé 503821,974751 8995000,474050 

11 Macururé 503821,974751 8998808,638550 

12 Macururé 496968,313313 9003571,905740 

13 Canudos 488038,735269 8922821,422440 

14 Jeremoabo 544376,087595 8895840,273040 

15 Jeremoabo 565904,082248 8889124,133330 

 

Para estudar os aspectos estruturais (número de indivíduos, cobertura, etc.) foi utilizado 

o Método de Pontos (Mantovani & Martins, 1990), onde com uma vareta de metal 

graduada com 2m de altura foi possível verificar a presença das espécies em cada 

localidade amostrada, sua altura e o número de toques que a planta deu na vara. 
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Em cada localidade foram feitos dois transectos de 125m com uma distância de 50m entre 

eles. Ao longo de cada transecto foi colocada uma vara de 2 metros de altura e 2,5cm 

diâmetro perpendicularmente ao solo e feito o registro das plantas a cada metro. Em 

campo foram anotados as plantas que tocaram a vara, bem como o número de toques e a 

altura das mesmas (Figura 3). Para as plantas mais altas que a vara não tocou, o 

comprimento da mesma foi extrapolado e os ‘toques’ desta mesma vara foram também 

anotados. Isso forneceu dados de cobertura de dada espécie e o número de toques 

permitindo uma avaliação da diversidade, através do índice de Shannon-Wienner (H’) 

que foi calculado no programa Species Diversity and Richness 4.1.2. (HENDERSON & 

SEABY, 2002). 

Segue abaixo a fórmula:      

Índice de diversidade de SHANNON- WIENNER (H’) 

H’ = - Σ pi. Ln pi 

          i=1 

pi = abundância relativa (proporção) da espécie i na amostra 

pi = ni/N 

ni = número de indivíduos da espécie i 

N= Número de indivíduos total da amostra 

A lista das espécies levantadas em campo foi organizada no programa Microsoft Excel 

contendo as seguintes informações: localidade, espécie, altura da planta e número de 

toques. Cada espécie foi classificada nas seguintes categorias: nativa/exótica, endêmica 

da caatinga/não endêmica da caatinga, a partir de consultas a Lista de Espécies da Flora 

do Brasil, disponível no site www.florabrasil.jbrj.gov.br. E a classificação em ruderal e 

não ruderal através de LORENZI (2000) e KISSMAN & GROTH. (2004). 

As listas de espécies foram organizadas através do sistema proposto pelo Angiosperm 

phylogeny group (APG III, 2009). 

As espécies foram amostradas conforme a metodologia usual de coleta de fanerógamas 

(MORI et al. 1989) e os testemunhos férteis foram depositados no Herbário da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (HUEFS). 

O dendograma de similaridade florística (Jaccard) da região foi determinado utilizando o 

programa Past – Palaeontological Statistics 1.90 (HAMMER et al.,2009). 

http://www.florabrasil.jbrj.gov.br/
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O coeficiente de Jaccard, é um índice desenvolvido para comparar a flora regional, 

amplamente utilizado para avaliar a semelhança de parcelas. Utiliza dados de 

presença/ausência, ou seja, ignora informações sobre abundância. Segue a fórmula: 

S J = a / (a + b + c) 

 

S J = coeficiente de similaridade de Jaccard, 

a = número de espécies comuns a (compartilhada por) parcelas, 

b = número de espécies únicas para o primeiro quadrante e 

c = número de espécies únicas para o segundo quadrante 

 

Segundo MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG (1974), utilizando-se o índice de 

Jaccard a partir de 25% é possível considerar os grupos mais similares. Para estes autores 

se o índice for menor que 25% dificilmente esta composição florística será semelhante, 

por outro lado, se esta composição for maior que 50%, é necessário observar se não houve 

sobreposição de áreas. 
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Figura 3: Utilização do método de pontos no campo (Foto: F. França) 
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Figura 4: Pontos de coleta que foram feitos no campo 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 ASPECTOS FLORÍSTICOS DA REGIÃO 

Foram identificadas um total de 100 espécies e 33 famílias. As famílias de maior riqueza 

são Leguminosae (14 espécies, 14% do total de espécies), Euphorbiaceae (11 espécies, 

11% do total de espécies), Malvaceae (10 espécies, 10% do total de espécies), 

Bromeliaceae (7 espécies, 7% do total de espécies) e Cactaceae (6 espécies, 6% do total 

de espécies) (Figura 8). A soma do número de espécies dessas famílias corresponde a 

48% das espécies identificadas.  

 

A dominância das famílias, Leguminosae e Euphorbiaceae, já vêm sendo referida por 

diversos autores, o que revela também o elevado grau de importância dessas famílias nas 

áreas de caatinga (ANDRADE-LIMA, 1981; RODAL, 1992; CAMACHO, 2001; 

LEMOS & RODAL, 2002; ALCOFORADO- FILHO et al, 2003; MARACAJÁ et al., 

2003; CESTARO & SOARES, 2004; QUEIROZ et al, 2005; SANTOS & SANTOS, 

2008; DAMASCENA, 2011; RAMALHO et al., 2009). As demais famílias apresentaram 

4, 3, 2 ou 1 espécie cada. A soma do número de espécies das famílias que apresentaram 

apenas 1 espécie corresponde a 17% do total de espécies identificadas. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS PLANTAS EXÓTICAS, ENDÊMICAS DA 

CAATINGA NA BAHIA E RUDERAIS 

Na tabela 4, verifica-se que Segundo a Lista de Espécies da Flora do Brasil, Prosopis 

juliflora (Sw.) DC. (Figura 5) e Aristida adscencionis L. são as espécies exóticas 

encontradas na área de estudo. E que as espécies endêmicas na caatinga da Bahia são: 

Harpochilus neesianus Mart.ex Nees, Bromelia laciniosa Mart.ex.Schult.f., Arrojadoa 

penicillata (Gurke Britton & Rose), Tacinga palmadora (Britton & Rose) N.P.Taylor & 

Stuppy, Collycodendron yco Mart., Cnidoscolus quercifolius Pohl, Croton blanchetianus 

Baill., Jatropha mutabilis (Pohl) Baill., Calliandra depauperata Benth., Poincianella 

laxiflora (Tul.) L. P. Queiroz, Poincianella microphylla (Mart. ex G. Don) L. P. Queiroz, 

Ziziphus joazeiro Mart. (Figura7). E segundo KISSMANN & GROTH (2004), as plantas 

ruderais encontradas foram: Merremia aegyptia (L.) Urban, Herissantia tiubae (K. 

Schum.) Brizicky, Hyptis suaveolens (L.)  Poit., Passiflora foetida L.. 
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A Aristida adscencionis é uma gramínea anual, com colmos finos e eretos, ramificados a 

partir da base, alcançando até 90cm de altura, folhas estreitas e delicadas. Indicadora de 

solos degradados, encontra-se presente em extensas áreas do semiárido brasileiro. Sua 

presença em solos de melhor aptidão agropecuária indica, quase sempre, estádio de forte 

empobrecimento da fertilidade. Muito resistente, constitui em extensas áreas dos sertões 

nordestinos a mais abundante forragem disponível para os rebanhos durante o período 

seco. Nesta ocasião, seu valor nutritivo é muito baixo, apresentando cerca de 2,5% de 

proteína bruta, com elevado teor de fibra e baixa digestibilidade (SILVA et al, 1999). 

A Prosopis juliflora é uma planta arbórea, xerófita, espinhosa, presente em solos rochosos 

e arenosos (Maydell, 1978), que pode ser encontrada desde o nível do mar até altitudes 

de 1500 m, em regiões com precipitação anual variando de 150 a 750 mm (GOOR & 

BARNEY, 1976; HUECK, 1972). É uma espécie exótica, que foi introduzida no Brasil e 

conseguiu se estabelecer no nordeste devido a sua tolerância a climas áridos e rústicos. 

Segundo o Instituto Hórus (2008), a algaroba impede o desenvolvimento da vegetação 

nativa, através da competição por espaço; é grande consumidora de água, já que se instala 

a margem de rios; e finalmente, não combate a erosão, além de só aumentar o risco de 

incêndios devido ao acúmulo de biomassa. A espécie impacta o ecossistema como um 

todo, ao alterar o regime hídrico de uma região onde este recurso vital é escasso. Ao 

invadir áreas abertas, ela forma densos aglomerados e exclui outras espécies por 

sombreamento, ou seja, diminui a biodiversidade de uma área, comprometendo a 

regeneração natural da vegetação nativa.   

 

Oliveira (2006) ressalta que embora a algaroba (Prosopis juliflora) seja uma espécie 

economicamente promissora, uma vez que apresenta qualidades como forrageira e produz 

lenha e carvão de boa qualidade, esta espécie tem se revelado uma invasora agressiva pela 

sua adaptação às condições edafoclimáticas de parte do semiárido nordestino, decorrente 

da falta de manejo dos plantios, somada ao caráter extensivo da pecuária regional, 

transformando o que seria uma solução em um problema, já que a invasão da algaroba 

(Prosopis juliflora) reduz a diversidade e a riqueza taxonômica de espécies da caatinga. 

A Bromelia laciniosa é uma espécie endêmica e de ampla distribuição na Caatinga. 

Apresenta flores vistosas – que atraem ampla gama de visitantes florais – e frutos 

dispersos por mamíferos de pequeno a médio porte (ESPÍRITO SANTO, 2012). A 
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espécie geralmente forma extensos aglomerados, servindo como sítio para o recrutamento 

de plântulas de diversas espécies florestais (ROCHA et al., 1997). Portanto, pode ser 

considerada como uma espécie-chave nas comunidades vegetais da Caatinga. Bessa 

(1982), reconhecendo o perigo eminente de extinção dessa Bromeliaceae, em razão do 

seu potencial forrageiro, sugeriu estudos destinados à conservação da espécie como forma 

de garantir a manutenção das suas populações naturais. 

A Tacinga palmadora é um cacto com hábito arbustivo que pode atingir em média 2 m 

de altura e ocorrer com frequência em substratos arenosos profundos, em áreas de 200 a 

1080 metros de altitude (TAYLOR & ZAPPI, 2004). Diferentemente da maioria dos 

cactos da Caatinga, T. palmadora floresce em plena estação seca e suas flores diurnas são 

polinizadas por beija-flores (Locatelli & Machado, 1999 apud MEIADO 2012). A 

espécie, Cnidoscolus quercifolius, de acordo com Vieira (2007), é pioneira, altamente 

resistente a ambientes xerófilos e perturbados, uma das primeiras espécies a se estabelecer 

em áreas recém-degradadas e uma das primeiras a desaparecer quando regeneradas, 

servindo de bioindicador do estágio evolutivo e grau de degradação de áreas com sua 

ocorrência natural. Para Duque (1980), C. quercifolius pode ser indicada para 

reflorestamento, uma vez que possui comprovada resistência a seca, pois é espécie 

pioneira e predominante em extensas áreas degradadas, estando entre as espécies de 

ampla dispersão em áreas de caatinga. 

 A Croton blanchetianus é uma planta arbustiva, podendo chegar à pequena árvore. Essa 

espécie é exclusivamente brasileira (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), ocorrendo em vegetação de carrasco 

(Ceará) e de Caatinga (GOMES, 2006). Popularmente é conhecida como marmeleiro. Na 

medicina popular é utilizado via oral para inchaço (FRANCO & BARROS, 2006), 

hemorragia uterina, hemoptise, dor de estômago, vômitos e diarreia (MATOS, 1999). 

Cresce de forma silvestre ocupando as áreas desmatadas e formando grandes conjuntos 

relativamente homogêneos na caatinga que somam alguns milhares de hectares 

(LORENZI & MATOS, 2002). Isso se deve a sua grande resistência à seca e a capacidade 

de rebrotar intensamente na época das chuvas mesmo sendo cortada pelo homem, 

permitindo que o marmeleiro se difunda por quase toda a área da caatinga, com exceção 

apenas, dos espaços extremamente secos. 
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Queiroz (2008) afirma que a Poincianella laxiflora ocorre principalmente em formas 

mais abertas de caatinga, geralmente com predominância do estrato arbustivo, às vezes 

em áreas moderadamente antropizadas, de 400 a 700 m de altitude. A Poincianella 

microphylla popularmente conhecida como catingueira, é uma das espécies pioneiras na 

regeneração natural de áreas degradadas de caatinga e apresenta sistema reprodutivo 

autoincompatível. Por isso, apresenta grande dependência da ação dos polinizadores para 

seu sucesso reprodutivo (Santos et al. 2013). 

 

Uma espécie típica dos estágios finais da sucessão secundária da caatinga, Ziziphus 

joazeiro, é encontrada nos sertões nordestinos de baixa a elevada altitude. É uma espécie 

perenifólia de porte médio, atingindo até 10 m de altura, de crescimento lento, raízes 

profundas. Caule armado de fortes espinhos, copa arredondada, muito densa, folhas 

simples, coriáceas, flores pequenas amarelo-esverdeadas. Na época das chuvas, essa 

espécie permanece enfolhada, mas, aparentemente, sem atividade de crescimento. Ao 

meio do período seco, quando a maioria das espécies arbóreas da caatinga está em 

dormência, o juazeiro inicia a queda de suas folhas antigas, seguida de imediato pela 

rebrotação de novas folhas, dando o seu aspecto vistoso no meio da secura dos sertões. 

Em novembro, ocorre a floração e, em sequência, a frutificação. O ciclo termina no início 

da estação úmida, com a produção dos frutos, avidamente consumidos pelos animais. 

Planta útil como forrageira, medicinal e utilizada na coleta apícola de pólen e néctar 

(ARAÚJO FILHO, 2013). 

A Merremia aegyptia é uma planta anual, trepadeira, herbácea, com 2-4m de 

comprimento, nativa da América Tropical e amplamente disseminada no Brasil. Propaga-

se por semente. É uma planta daninha frequente apenas em algumas regiões do Planalto 

Central e no Nordeste do país, ocorrendo principalmente ao longo de cercas, beira de 

estradas, lavouras anuais e perenes e terrenos baldios. Cresce durante o período chuvoso 

formando densa vegetação. É ocasionalmente cultivada como ornamental (LORENZI, 

2000).  A Herissantia tiubae é uma planta perene, ereta, subarbustiva, de casca fibrosa, 

uniformemente ramificada, com 50 a 130 cm de altura, nativa do Brasil. Propaga-se 

apenas por sementes. É uma planta daninha bastante frequente nas regiões semiáridas do 

Nordeste brasileiro, particularmente no Vale do São Francisco. Pode ser facilmente 

encontrada em beira de estradas, lavouras perenes, pastagens e terrenos baldios. Muito 

rústica e prolífica, geralmente ocorre na forma de infestações densas que dominam 
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completamente todas as demais espécies. Tolera solos fracos e a falta d’água, vegetando 

com maior vigor durante o período chuvoso. Floresce predominantemente no verão 

(LORENZI, 2000). 

A Hyptis suaveolens é uma planta nativa no Continente Americano, ocorrendo no México 

à parte meridional do Brasil. Comum na América Central. Planta anual, reproduzida por 

semente. Em regiões de inverno mais rigoroso ocorre da primavera ao outono, 

desaparecendo no inverno. Possui de 50 – 150 cm de altura (KISSMANN & GROTH, 

2004). E a Passiflora foetida é uma planta nativa da América do Sul. É atraente por suas 

flores. Infestante, especialmente nas áreas irrigadas do Nordeste. Planta anual, 

reproduzida por semente. Pouco exigente em relação ao tipo de solo, desenvolvendo-se 

melhor em solo fértil e com boa umidade, em local com boa iluminação. Liana herbácea 

com odor desagradável (KISSMANN & GROTH, 2004).                                  
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Figura 5: Espécie exótica encontrada na área de estudo (Prosopis juliflora).  

Foto: E. Melo 
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Figura 6: Algumas espécies endêmicas na caatinga da Bahia encontradas na área de 

estudo (A-Bromelia laciniosa, B-Arrojadoa penicillata, C-Tacinga palmadora, D- 

Collicodendron yco, E-Cnidoscolus quercifolius, F-Croton blanchetianus,G- 

Poincianella laxiflora, H- Poincianella microphylla). Fotos: E. Melo 

 

Figura 7: Espécies Ruderais encontradas na área de estudo ( A- Passiflora foetida, B- 

Herisantia tiubae, C- Merremia aegyptia, D- Hyptis suaveolens). Fotos: E. Melo 
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Figura 8: Distribuição das espécies nas famílias 

 

 

3.3 LEVANTAMENTO DA COBERTURA VEGETAL DA REGIÃO 

A espécie mais abundante na área de estudo é a Aristida adscencionis. Como já foi dito 

anteriormente, trata-se de espécie exótica, indicadora de solos degradados. Sua presença 

em solos de melhor aptidão agropecuária indica, quase sempre, estádio de forte 

empobrecimento da fertilidade. Muito resistente, constitui em extensas áreas dos sertões 

nordestinos a mais abundante forragem disponível para os rebanhos durante o período 

seco (SILVA et al, 1999). Logo, pode-se constatar através da predominância desta 

espécie, que o polo de Jeremoabo encontra-se em intenso processo de degradação 

ambiental. 

A Poincianella laxiflora é a segunda espécie mais presente na região. Queiroz (2008) 

afirma que esta espécie ocorre principalmente em formas mais abertas de caatinga, 

geralmente com predominância do estrato arbustivo, às vezes em áreas moderadamente 

antropizadas, de 400 a 700 m de altitude. O estudo apresentado ocorreu em áreas de 

caatinga com altitude média de 420 m. Há também grande ocorrência da Aspidosperma 

pyrifolium, conhecida como pereiro, que compõem a vegetação média e aberta típica da 

Caatinga. Segundo Azevedo (2013), as sementes de A. pyrifolium apresentam maiores 

resultados de germinação e vigor nas temperaturas entre 31 e 35ºC e no solo entre 30 e 
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40% de capacidade de retenção, indicando a tolerância da espécie às altas temperaturas e 

à escassez hídrica. A. pyrifolium apresenta adaptações fisiológicas às altas temperaturas 

e ao estresse hídrico em relação ao comportamento germinativo de suas sementes, 

facilitando sua sobrevivência e reprodução no semiárido. 

 

Para que fosse feito o levantamento dos estratos vegetais foi anotado em campo a altura 

das plantas que tocavam na vara em cada transecto das localidades amostradas. Assim, 

analisando a cobertura da vegetação da área estudada (Tabela 2), destacaram-se algumas 

localidades, como a 4, 5, 9, 10, 13, 14 e 15.   

 

A localidade 4 no município de Rodelas possui 78,8% de cobertura abaixo de 50cm, 

demonstrando desta forma o domínio de vegetação rasteira e exótica, Aristida 

adscencionis, e consequentemente uma indicação de intensa degradação na área. 

 

A localidade 5 no município de Chorrochó possui 68,8% de cobertura, e a maioria da 

vegetação (66,8%) da região com altura acima de 2m, porém tem como espécie 

predominante a Prosopis juliflora (Algaroba). Segundo Ribaski (2009), na região 

semiárida do Nordeste brasileiro, a invasão dessa espécie ocorre principalmente em áreas 

degradadas nos ambientes de planície aluvial e terraço aluvial, por haver maior 

disponibilidade de água, causando a redução da riqueza e da diversidade de espécies 

nativas destes ambientes. Não há invasão em ambientes com vegetação em estágio 

avançado de sucessão, mesmo com disponibilidade de umidade no solo. 

 

A localidade 9 situado no município de Macururé possui 21,6% de cobertura, 

demonstrando ser uma área praticamente sem vida e bastante degradada. A localidade 10, 

município de Macururé, possui 71,2% de cobertura, porém mais da metade da vegetação 

(54%) é rasteira abaixo de 50cm. As espécies predominantes nesta área são a Aristida 

adscensionis e Selaginella sellowii. 

A localidade 13, município de Canudos, possui 86,8% de cobertura vegetal, sendo 66,4% 

de espécies com porte arbóreo arbustivo acima de 2 metros e típicas da caatinga. Esta 

região demonstrou um bom estado de conservação. 
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A localidade 14, município de Jeremoabo, possui 81,6% de cobertura, destes 56,8% com 

vegetação acima de 2 metros.  E a localidade 15, município de Jeremoabo, possui 94% 

de cobertura, destes 71,6% com vegetação também acima de 2 metros. Ambas possuem 

vegetação bastante densa, indicando que são áreas bastante conservadas. 

 

Tabela 2- Dados da cobertura da vegetação em % de cada localidade (c –cobertura) 

 

 

3.4 ANÁLISE DO INDICE DE SHANNON NAS LOCALIDADES DE COLETA 

O Índice de Diversidade de Shannon-Wienner (H’) é utilizado em situações em que a 

comunidade inteira não pode ser inventariada, logo é usado amostras. Para ser calculado 

leva em conta o número total de indivíduos e de espécies, e a proporção do número de 

indivíduos em cada espécie.  

O índice tem a princípio a noção de que as espécies não possuem a mesma probabilidade 

de ocorrência e que o conteúdo da informação é independente do número de amostras. 

Também apresenta a propriedade aditiva, que possibilita uma medição parcial e total da 

diversidade. 
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A diversidade em áreas de Caatinga é normalmente baixa em comparação com áreas da 

Mata Atlântica, nas quais podem ser encontrados índices superiores a 3,5 (LEITE ,1999). 

Na Tabela 3, é possível notar que entre as 15 localidades visitadas, o índice variou de 0,12 

à 2,87. Sendo que a localidade 5 situado no município de Chorrochó possui o menor 

índice entre os pontos amostrados, com valor de 0,12, logo demonstra menor diversidade, 

pois dos 175 indivíduos amostrados, 171 são da espécie Prosopis juliflora. E a localidade 

14, situado no município de Jeremoabo, possui o maior índice com valor de 2,87 e 

consequentemente maior diversidade dentre as áreas coletadas. 

Tabela 3- Índice de Shannon em cada localidade de coleta 

LOCALIDADE MUNICÍPIO H’ 

1 Glória 2,134 

2 Glória 1,727 

3 Rodelas 1,585 

4 Rodelas 0,5163 

5 Chorrochó 0,1218 

6 Chorrochó 1,694 

7 Macururé 2,182 

8 Chorrochó 1,835 

9 Macururé 1,705 

10 Macururé 1,088 

11 Macururé 1,758 

12 Macururé 1,275 

13 Canudos 2,436 

14 Jeremoabo 2,873 

15 Jeremoabo 2,408 
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3.5 SIMILARIDADE FLORÍSTICA DA REGIÃO  

Com base no inventário florístico, foi gerada uma matriz de dados 

binários(presença/ausência) para a análise de similaridade das áreas. Ao nível de 

similaridade de 25% o dendrograma florístico demonstrou que a localização geográfica 

influencia na formação dos grupos. Os estudos que mostraram uma alta dissimilaridade 

florística, não formando grupos, são geograficamente mais distantes. 

Pode-se notar claramente no dendograma (Figura 9) que as espécies vegetais levantadas 

no transecto da localidade 15 (Jeremoabo) diferem de todas as outras, não havendo 

nenhuma espécie em comum. Tal localidade situa-se geograficamente mais distantes das 

demais e em área de difícil acesso, sendo possível observar algumas diferenças no que se 

refere ao tipo de solo e relevo. Conforme Queiroz (2009), ao longo da extensão do bioma 

caatinga, há uma grande variação na vegetação, variação essa observada tanto do ponto 

de vista fisionômico, quanto do ponto de vista florístico e aspectos morfofuncionais. Essa 

diversidade de tipos vegetacionais responde primariamente as grandes unidades 

geomorfológicas e, secundariamente, a variação na intensidade do déficit hídrico, 

topografia e condições físicas e químicas do solo em escala local. 

Na localidade 5, Chorrochó, praticamente toda área amostrada possui a Prosopis juliflora, 

demonstrando pouca similaridade com as demais regiões, e alta degradação da vegetação 

nativa. Ao observar a tabela 5, pode-se constatar que dos 175 indivíduos amostrados, 171 

são P.juliflora, correspondente a 97,7% das plantas. Essa planta tem invadido extensas 

áreas de “baixios” da caatinga nos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, 

Bahia e Piauí (Reis, 1985), formando densos povoamentos. Isto mostra que P.juliflora 

está adaptada e estabilizada nessa região (Lima et al., 2002), o que pode comprometer a 

sobrevivência de espécies nativas. 

 

 As localidade 6 (Chorrochó) e 12 (Macururé), estão situadas em municípios vizinhos, e 

são áreas que demonstram um elevado grau de degradação ambiental. Possuem a 

predominância de uma vegetação rasteira, representada pela Aristida Adscencionis, que 

corresponde a 44,2% e 37,6% da vegetação, respectivamente, nos municípios citados. 

As localidades 9 e 10 situam-se no município de Macururé, logo possuem a mesmas 

condições edafoclimáticas. Apesar da localidade 10 possuir grande ocorrência de espécies 
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rasteiras, como a Selaginella sellowii e Aristida adscencionis, possui em comum com a 

localidade 9, as espécies Poincianella laxiflora, Jatropha ribifolia e Tacinga inamoena. 

Em 8 (Chorrochó) e 11 (Macururé), além da predominância da Poincianella laxiflora, é 

notória também a presença da Aspidosperma pyrifolium, espécie endêmica da caatinga e 

de grande importância nesse bioma. 

As localidades 1 (Glória) e 3 (Rodelas) também possuem em comum as espécies 

Poincianella laxiflora e Aspidosperma pyrifolium. Sendo que em Rodelas há também a 

predominância da Aristida adscencionis, compondo o estrato herbáceo da região. 

 

Figura 9: Dendograma de similaridade florística (1- Glória, 2- Limite entre Glória e 

Rodelas, 3-Rodelas, 4- Rodelas, 5- Chorrochó, 6- Chorrochó, 7- Macururé, 8- Chorrochó, 

9-Macururé, 10- Macururé, 11- Macururé, 12- Macururé, 13- Canudos, 14- Jeremoabo, 

15 - Jeremoabo). 
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4 CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se que na área estudada ocorreu a dominância das famílias 

Leguminosae e Euphorbiaceae, confirmando o que já vem sendo dito por diversos autores 

a respeito deste bioma. E que em termos de indicadores de desertificação, as localidades 

visitadas apresentam características de áreas neste processo, pois a maior cobertura é dada 

por espécie exótica e indicadora de solos degradados; além da área possuir uma baixa 

diversidade. 
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APÊNDICE I 

Tabela 4- Lista das famílias e espécies encontradas na região do município de Jeremoabo-

BA durante levantamento de campo.  Origem -  nativa/exótica; Endêmica da caatinga - 

indica se a espécie é endêmica da caatinga no estado da Bahia; segundo a Lista de 

Espécies da Flora do Brasil, disponível em www.florabrasil.jbrj.gov.br. Ruderais: 

segundo LORENZI (2000) e KISSMANN & GROTH (2004). 

 

 PTERIDÓFITAS    

 

Família/Espécie 

 

Testemunho 

 

Origem 

Endêmica 

da 

caatinga 

Ruderais 

 

SELAGINELLACEAE 

    

Selaginella convoluta (Arn.) 

Spreng. 

Melo 11115 Nativa - - 

Selaginella sellowii Hieron Observada / 

não coletada 

Nativa - - 

 

 ANGIOSPERMAS    

Família/Espécie Testemunho Origem Endêmica 

da 

caatinga 

Ruderais 

ANACARDIACEAE     

Myracrodruon urundeuva 

Allemão                                                             

Melo 11712 Nativa - - 

http://www.florabrasil.jbrj.gov.br/
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Schinopsis brasiliensis Engl. Observada / 

não coletada 

Nativa - - 

Spondias tuberosa Arruda Observada / 

não coletada 

Nativa - - 

 

ACANTHACEAE 

    

Harpochilus neesianus Mart.ex 

Nees 

 

Observada / 

não coletada 

Nativa X  - 

Indeterminada 1 Melo12047    

APOCYNACEAE     

Aspidosperma pyrifolium Mart.                                                                   Melo 11121 Nativa - - 

ASTERACEAE     

Indeterminada 2                                                                                    Melo 10692           

BIGNONIACEAE     

Anemopaegma laeve DC.     Melo 10698 Nativa - - 

Arrabidea corallina (Jacq.) 

Sandwith 

Melo 12036 Nativa - - 

 

Tabebuia aurea (Silva Manso) 

Benth. & Hook.f.ex S. Moore                    

 

Observada/  

não coletada 

 

 

Nativa 

 

- 

 

- 

http://www.tropicos.org/Name/3700003
http://www.tropicos.org/Name/3700003
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BROMELIACEAE     

 

Bromelia laciniosa 

Mart.ex.Schult.f. 

 

 

Observada/  

Não coletada 

 

 

Nativa 

 

X 

 

- 

Encholyrium spectabile Mart. Ex 

Schult. & Schult. F. 

Melo 11717 Nativa - - 

Hohenbergia catingae L. B. 

Smith & Read 

 

Neoglaziovia variegata (Arruda) 

Mez. 

Observada/  

Não coletada 

Observada/ Não         

coletada                      

 

Nativa 

   

  Nativa 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Tillandsia loliaceae Mart. Ex 

Schult. & Schult. f. 

Melo11129 

 

Nativa - 

 

- 

Tillandsia recurvata ( L.) L. Melo 11120 

 

Nativa - 

 

- 

Tillandsia streptocarpa Baker   Melo 11118 Nativa - - 

BURSERACEAE     

Commiphora leptophloeos 

(Mart.) J. B. Gillett   

Melo 10697 Nativa - - 

CACTACEAE     

Arrojadoa penicillata (Gurke) 

Britton & Rose 

Melo 11714 Nativa X - 
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Cereus jamacaru DC. Melo 10711 Nativa - - 

Pilosocereus catingicola 

(Gurke) Byles & G.D 

Observada / 

não coletada 

Nativa - - 

Pilosocereus gounellei (F.A.C. 

Weber) Byles & G.D. Rowley 

Observada / 

não coletada 

Nativa - - 

Tacinga inamoena (K. Schum.) 

N. P. Taylor & Stuppy 

 

Melo 11131 Nativa - - 

Tacinga palmadora (Britton & 

Rose) N.P.Taylor & Stuppy 

 

Observada / 

não coletada 

Nativa X - 

 

CAPPARACEAE  

    

Indeterminada 3 Melo 10701    

Collicodendron yco Mart. Observada / 

não coletada 

Nativa X - 

CELASTRACEAE     

Maytenus rigida Mart. Melo 10705 Nativa - - 

CONVOLVULACEAE     

Ipomea cf. brasiliana Meisn. Brito 06 Nativa - - 

Jacquemontia nodiflora  ( Desr.) 

G. Don          

Observada / 

não coletada 

Nativa - - 
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Merremia aegyptia (L.) Urban                                                         

  

Observada / 

não coletada 

Nativa - X 

CUCURBITACEAE      

Indeterminada 4                                                                                    Melo 10706    

ERYTHROXYLACEAE         

Erythroxylum sp. Melo 12044    

Erythroxylum caatingae 

Plowman 

Observada/ 

não coletada 

Nativa - - 

EUPHORBIACEAE     

Cnidoscolus quercifolius Pohl                                                                        Melo 10684 Nativa X - 

Croton blanchetianus Baill                                                                             Melo 11124 Nativa X - 

Croton heliotropiifolius Kunth  Brito 01 Nativa - - 

Croton sp.1                                                                                             Melo 10674    

Croton sp.2 Brito 02    

Croton sp.3 Melo 12040    

Croton sp.4 Melo 12041    

Euphorbia phosphorea Mart.                                                                         Melo 11718 Nativa - - 

Jatropha mollissima (Pohl) 

Baill.                                                                   

Melo 11713 Nativa - - 

Jatropha mutabilis (Pohl) Baill.                                                                     Melo 10689 Nativa X - 

Jatropha ribifolia  (Pohl) Baill.                                                                       Melo 10710 Nativa - - 
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LAMIACEAE 

Hyptis suaveolens (L.) Poit Observada / 

não coletada 

Nativa - X 

LEGUMINOSAE 

(FABACEAE) 

    

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 

Observada / 

não coletada 

Nativa - - 

Andira humillis Mart. ex.Benth. 

 

Bauhinia acuruana Moric. 

Observada/  

não coletada 

Melo 12042 

   

Nativa 

   

Nativa 

           -     

           -  

          - 

 

          - 

     

Calliandra depauperata Benth.                                                                  Melo 10700 Nativa X - 

Copaifera coriacea Mart.                                                                            Melo 10699 Nativa - - 

Mimosa arenosa (Willd.) Poir.       Observada/ 

      não coletada 

Nativa - - 

Mimosa tenuiflora ( Willd.) 

Poir. 

Observada / 

não coletada 

Nativa - - 

Poincianella laxiflora (Tul.) L. 

P. Queiroz                                                   

Melo 11678 Nativa X - 

Poincianella microphylla ( Mart. 

ex G. Don) L. P. Queiroz                        

Melo 10703 Nativa X - 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. Observada / Exótica - - 
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não coletada 

Ptyrocarpa moniliformis 

(Benth.)Luckow &R.W. Jobson 

Senegalia cf. bahiensis (Benth.) 

Seigler & Ebinger 

Melo 12050 

 

    Observada/  

   não coletada 

Nativa 

 

   

Nativa 

- 

 

- 

- 

Tristichium molle ( Benth.) H. E. 

Ireland                                                   

Melo 10695 Nativa - - 

LORANTHACEAE     

Struthanthus polyhizus ( Mart.) 

Mart.                                                        

Melo 10688 Nativa - - 

Struthanthus syringifolius 

(Mart.) Mart.                                                    

Melo 10712 Nativa - - 

MALPIGHIACEAE       

Byrsonima vaccinifolia A.Juss. Melo 12051 Nativa - - 

MALVACEAE     

Ceiba sp.  Brito 03    

Helicteres eichleri K. Schum.                                                                   Melo 11133 

 

Nativa - - 

Herissantia tiubae (K. Schum) 

Brizicky 

Observada / 

não coletada 

Nativa - X 

Indeterminada 5                                                          Brito 04    

Melochia pyramidata L.                                                                           Melo 10708 Nativa - - 

Melochia tomentosa L. Observada / Nativa - - 
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não coletada 

Pseudobombax simplicifolium  

Dugand                                                  

Melo 10709 Nativa - - 

Sida galheirensis Ulbr.                                                                            Melo 10675 Nativa - - 

Waltheria americana L.                                                                           Melo 11125 Nativa - - 

Waltheria paniculata Benth. Melo 10702 Nativa - - 

 

MYRTACEAE 

    

Campomanesia eugenioides 

(Cambess.) D.Legrand ex 

Landrum  

Melo 12045 Nativa - - 

OXALIDACEAE     

Oxallis psoraleoides Kunth                                                                       Melo 10687    

Nativa 

- - 

PASSIFLORACEAE     

Passiflora foetida L.                                                                                  Melo 10707    

Nativa 

- X 

Passiflora luetzelburgii Harms Melo 12039 Nativa - - 

 

PLANTAGINACEAE  

    

Stemodia maritima L.                                                                                Melo 11123 Nativa - - 
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POACEAE 

Aristida adscencionis L.  Observada / 

não coletada 

Exótica - - 

Aristida elliptica (Nees) Kunth.  

 
Observada / 

não coletada 

Nativa - - 

Indeterminada 6                                                                                   Melo 11676    

RHAMNACEAE     

Ziziphus joazeiro Mart.                                                                              Melo 11119 Nativa X - 

 

RUBIACEAE 

    

Cordiera sessilis  (Vell.) Kuntze                                                             Melo 10670 Nativa - - 

SANTALACEAE          

Phoradendron quadrangulare 

(Kunt.) Griseb.                                        

Melo 11721 Nativa - - 

SOLANACEAE     

Solanum sp. 

 

Brito 05    

SAPOTACEAE     

Sideroxylon obtusifolium  

(Roem. & Schult.)                                          

Melo 11677 Nativa - - 

TURNERACEAE     

Turnera cf. cearensis  Urb. Melo 12046      Nativa - - 
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VERBENACEAE 

Lippia cf origanoides Kunth.                                                          

 

     Observada/ 

    não coletada 

 

 

Nativa 

 

- 

 

- 

Lippia lasiocalycina Cham. Melo 12037 Nativa - - 

Lippia thymoides Mart. & 

Schauer 

Observada / 

não coletada 

 

Nativa -  

 

 

- 

Indeterminada 7                

VITACEAE 

    

Cissus sp.                                                                                             Melo 11715    

 

INDETERMINADA      

Indeterminada 8 

Indeterminada 9 

Indeterminada 10 

Indeterminada 11  

Indeterminada 12 

Indeterminada 13 

Indeterminada 14 

Indeterminada 15 
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APÊNDICE II 

Tabela 5: Relação das espécies e nº de toques por localidade 

LOCALIDADE MUNICÍPIO   ESPÉCIES Nº DE TOQUES 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Glória 

Aspidosperma pyrifolium 60 

Poincianella laxiflora 39 

Selaginella sellowii 18 

Sideroxylum obtusifolium 18 

Maytenus rigida 10 

Cnidoscolus quercifolius 9 

Melochia tomentosa 7 

Aristida adscencionis 6 

Tillandsia revoluta 5 

Croton sp.1 4 

Jatropha molíssima 4 

Sida galheirensis 4 

Struthanthus polyrhizus 4 

Tacinga inamoena 2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

Glória 

Jatropha mutabilis 72 

 Croton sp.1  23 

Sida galheirensis 22 

Jatropha molíssima 10 

Tacinga inamoena 3 

Melochia tomentosa 2 

Poincianella laxiflora 2 

Cnidoscolus quercifolius 1 
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3 

 

 

 

 

 

 

Rodelas 

Aristida adscencionis 50 

Aspidosperma pyrifolium 30 

Poincianella laxiflora 14 

Cnidoscolus quercifolius 7 

Jatropha molíssima 7 

Hyptis suaveolens 3 

Poincianella microphylla 2 

Selaginella sellowii 2 

Sida galheirensis 2 

Croton sp.1 2 

Indeterminada 2 1 

Aristida elliptica 1 

Herisanthia tiubae 1 

Melochia tomentosa 1 

    

 

 

4 

 

 

Rodelas 

Aristida adscencionis 189 

Aristida elliptica 14 

Poincianella microphylla 11 

Poincianella laxiflora 2 

Aspidosperma pyrifolium 1 

 

 

5 

 

Chorrochó 

Prosopis juliflora 171 

Cissus sp. 3 

Jatropha mollissima 1 
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6 

 

 

 

Chorrochó 

Aristida adscencionis 69 

Poincianella laxiflora 25 

Cnidoscolus quercifolius 21 

Aspidosperma pyrifolium 15 

Sida galheirensis 11 

Jatropha ribifolia 4 

Poincianella microphylla 4 

Tacinga inamoena 4 

Ceiba sp. 3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macururé 

Croton blanchetianus 69 

Encholyrium spectabile 34 

Aspidosperma pyrifolium 23 

Schinopsis brasiliensis 15 

Cnidoscolus quercifolius 11 

Bromelia laciniosa 10 

Anadenanthera colubrina 9 

Myracrodruon urundeuva 7 

Melochia tomentosa 7 

Mimosa tenuiflora 6 

Calliandra depauperata 4 

Indeterminada 3 4 

Lippia cf microphylla 3 

Commiphora leptophloeos 2 

Poincianella laxiflora 2 

Indeterminada 8 2 
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Poincianella microphylla 1 

Tacinga inamoena 1 

Senegalia cf bahiensis 1 

    

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Chorrochó 

Selaginella sellowii 65 

Aspidosperma pyrifolium 38 

Poincianella laxiflora 35 

Sida galheirensis 13 

Cnidoscolus quercifolius 8 

Tacinga inamoena 8 

Melochia tomentosa 5 

Pilosocereus gounellei 4 

Tacinga palmadora 2 

Aristida adscencionis 1 

Croton blanchetianus 1 

Jatropha ribifolia 1 

Schinopsis brasiliensis 1 

  

  

 

 

 

9 

 

 

 

 

Macururé 

 

Poincianella laxiflora 

 

34 

Sida galheirensis 17 

  Prosopis juliflora 8 

Tacinga inamoena 8 

Selaginella sellowii 6 

Cnidoscolus quercifolius 5 

Jatropha ribifolia 2 
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Aristida adscencionis 1 

Selaginella convoluta 1 

  

 

 

10 

 

 

Macururé 

Selaginella sellowii 110 

Aristida adscencionis 55 

Poincianella laxiflora 45 

Jatropha ribifolia 2 

Tacinga inamoena 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macururé 

Poincianella laxiflora 67 

Aristida adscencionis 17 

Aspidosperma pyrifolium 16 

Jatropha ribifolia 10 

Selaginella sellowii 8 

Myracrodruon urundeuva 7 

Tacinga inamoena 6 

Cnidoscolus quercifolius 3 

Commiphora leptophloeos 3 

Selaginella convoluta 3 

Encholyrium spectabile 1 

Jatropha mollissima 1 

Melochia tomentosa 1 

Sida galheirensis 1 

Tacinga palmadora 1 
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12 

 

 

Macururé 

Aristida adscencionis 64 

Poincianella laxiflora 53 

Aspidosperma pyrifolium 43 

Cnidoscolus quercifolius 8 

Tacinga inamoena 2 

    

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Canudos 

Croton sp.3 54 

Poincianella laxiflora 53 

Croton pulegiodorus 31 

Aspidosperma pyrifolium 30 

Croton heliotropiifolius 26 

Spondias tuberosa 19 

Mimosa tenuiflora 18 

Cordiera sessilis 9 

Mimosa indet.2 6 

Solanum sp 6 

Lippia thymoides 4 

Cnidoscolus quercifolius 4 

Tacinga palmadora 4 

Indeterminada 7 4 

Encholyrium spectabile 3 

Jatropha ribifolia 3 

       Collicodendron yco 2 

Myracrodruon urundeuva 2 

Jacquemonthia nodiflora 2 

Commiphora leptophloeos 1 
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Tillandsa loliacea 1 

Indeterminada 9 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeremoabo 

Croton sp.3 45 

Croton argyrophyllus 36 

Euphorbia phosphorea 27 

Indeterminada 4 25 

Poincianella laxiflora 16 

Harpochilus neesianus 15 

Pilosocereus gounellei 14 

Selaginella convoluta 14 

Lippia thymoides 11 

Croton sp.2 11 

Poincianella microphylla 11 

Hohenbergia catingae 9 

Indeterminada 11 9 

Commiphora leptophloeos 7 

Indeterminada 10 6 

Caesalpinia microphylla 4 

Jatropha ribifolia 4 

Pilosocereus catingicola 3 

Tacinga palmadora 3 

Erythroxylum caatingae 3 

Croton pulegiodorus 3 

Encholyrium spectabile 3 

Merremia aegyptia 2 
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Dioclea grandiflora 2 

Croton heliotropiifolius 2 

Jatropha mollissima 1 

Jatropha multiflora 1 

Neoglaziovia variegata 1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeremoabo 

Bauhinia acuruana 71 

Ptyrocarpa moniliformis 61 

Campomanesia eugenioides 47 

Indeterminada 13 35 

Lippia cf origanoides 27 

Indeterminada 14 25 

Byrsonima vaccinifolia 19 

Erythroxylum sp. 10 

Ipomea cf brasiliana 9 

Turnera cf cearenses 8 

Helicteres eichleri 8 

Croton sp.4 8 

Indeterminada 12 6 

Anemopaegma laeve 5 

Arrabidea coralina 5 

Lippia cf microphylla 4 

Tristichium molle 4 

Passiflora luetzelburgii 3 

Jacaranda jasminoides 2 

Lippia lasiocalycina 2 
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Mimosa cf. origanoides 2 

Andira humilis 1 

Indeterminada 1   1 
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CAPÍTULO 2 

 

MODELAGEM DO GRAU DE CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS EM PROCESSO 

DE DESERTIFICAÇÃO DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE JEREMOABO-BA 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Christofoletti (1999) para a construção de modelos é necessário levar em 

consideração os aspectos que estão diretamente envolvidos com as suas características e 

funções, e que servem para identificar e avaliar a qualidade destes modelos.  

Os modelos se caracterizam como aproximações seletivas, que depois de processadas, 

permitem destacar aspectos relevantes, principais ou de interesse do pesquisador a partir 

do mundo real de forma generalizada. São estruturados a partir de suas conexões, as quais 

possuem um padrão integrativo entre os seus componentes diferenciados. São 

enunciativos, ou seja, possuem um potencial de sugestões para a sua ampliação e 

generalização. São simples em sua apresentação, pois o modelo deve ser suficientemente 

simples de manipular e de se compreender pelos seus usuários, porém sem prejuízos de 

sua representatividade. São analógicos por se apresentarem distintos da realidade do 

mundo, mas sempre se aproximando para melhor compreendê-lo. E por fim, um ponto 

importante, se refere a sua re-aplicabilidade, pois, não serve apenas para a descrição de 

um caso, mas em diversos outros casos da mesma categoria. (CHRISTOFOLETTI,1999) 

Segundo Steyaert (1993), os modelos de simulação atuam imitando ou simulando as 

operações do mundo real e são realizados com base em leis ou pressupostos cujas relações 

matemáticas ou lógicas são neles representadas. Desta forma, os modelos refletem 

unicamente uma aproximação da realidade. Mesmo que para uma mesma área geográfica 

de estudo possam ser obtidos diversos modelos, cada um representando a visão e o 

interesse do modelador ainda assim eles geram informações bastante proveitosas aos 

interesses científicos aplicados (BARBOSA, 1997). 

Os objetivos mais comuns da modelagem são a comunicação de conceitos e a previsão a 

curto prazo, permitindo responder e prever ou comparar previsões de alternativas como 

sendo um instrumento de planejamento (CHRISTOFOLETTI,1999). 

Segundo Hilel (1986 apud OLIVEIRA-GALVÃO, 2001), quatro princípios básicos 

devem reger a modelagem de dados ambientais:  

• não ser muito complexo, devendo incluir um pequeno número de parâmetros; 

• não pretender ser “O Modelo” que explica e justifica todos os processos existentes; 
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• não descrever o fenômeno de forma mais acurada do que a capacidade real de medi-lo;  

• apresentar possibilidades de validação e/ou teste de sua eficiência. 

Um importante tipo de simulação é a modelagem baseada em agentes (“agent-based 

modeling”). Esse tipo de simulação é caracterizado pela existência de muitos agentes 

interagindo uns com os outros, com pouca ou nenhuma coordenação centralizada. A meta 

da modelagem baseada em agentes é enriquecer nosso entendimento acerca de processos 

fundamentais que podem aparecer em uma variedade de aplicações (AZEVEDO, 2005). 

Através da modelagem baseada em agentes é possível observar como os agentes 

individuais (pessoas, bactérias, insetos, nações, ou organizações) interagem entre si e com 

o seu ambiente. A simulação no computador é então usada para descobrir propriedades 

do modelo e, assim, ganhar entendimento dentro de um processo dinâmico, o que seria 

muito difícil de modelar com técnicas matemáticas padrões.  

Existem vários ambientes de programação especificamente projetados para modelagem 

baseada em agentes, entre eles temos o NetLogo. Segundo Azevedo (2005), o NetLogo é 

um ambiente de modelagem programável, para explorar e modelar comportamento de 

sistemas descentralizados e sistemas complexos, desenvolvidos no decorrer do tempo. 

Este programa fornece um modo fácil de começar a modelagem baseada em agentes, 

mesmo para aqueles que não têm habilidade avançada em programação e matemática.  

O ambiente NetLogo foi criado em 1999 por Uri Wilensky e está sobre desenvolvimento 

contínuo, a cargo do Center For Connected Learning and Computer-Based Modeling. 

Tem seu código escrito em Java e em Scala (códigos Scala compilam para Java bytecode 

e são completamente interpretados por Java), o que permite ao ambiente ser executado na 

maioria das plataformas. Ele é gratuito, possibilitando que qualquer pessoa interessada 

possa adquiri-lo e começar a desenvolver seus modelos sem nenhuma restrição, tendo 

como suporte ainda, sua vasta documentação. 

Sua principal função é auxiliar a visualização de determinadas situações, obtendo como 

resultados gráficos e tabelas, as quais, ao final das simulações, podem ser debatidas e 

confrontadas com outras simulações e seus resultados. Além disto, permite modelar 

sistema com variados graus de complexidade estáticos e dinâmicos; modelar sistemas 

biológicos com poucas, dezenas, centenas ou milhares de indivíduos interagentes entre si 
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ou com ambiente; explorar a relação entre as interações locais entre indivíduos e os 

padrões macroscópicos decorrentes dessas interações. Permite rodar e testar simulações 

de sistemas físicos, químicos ou biológicos.  

 

O ambiente NetLogo é composto de três tipos de agentes: turtles, patches e observer. Os 

turtles são os agentes móveis; os patches são os agentes estacionários, ou seja, é o 

ambiente (o mundo) e o observer (observador e criador) que especifica as condições de 

funcionamento e dá controle aos demais elementos. 

Os modeladores podem dar, simultaneamente, instruções a centenas ou milhares de 

“agentes” independentes que trabalham paralelamente, tornando possível explorar as 

conexões entre o comportamento de micro-níveis e os de modelos de macro-níveis que 

emergem das interações de muitos indivíduos. O Netlogo é uma ferramenta de acesso e 

uso gratuito (NETLOGO,2014). 

Lima et al. (2009) demonstra que o NetLogo é particularmente adequado para modelar 

sistemas complexos que se desenvolvem ao longo do tempo. Os modeladores podem 

instruir centenas ou milhares de agentes, todos operando de forma independente. Isto 

torna possível explorar a conexão entre o comportamento no nível micro de indivíduos e 

no nível macro de padrões que emergem a partir da interação de muitos indivíduos.  

O presente capítulo teve como objetivo construir um modelo baseado em agentes que 

possa retratar as possibilidades preditivas do processo de degradação  ambiental para 

desertificação a partir do grau de conservação das áreas em processo de desertificação na 

região do município de Jeremoabo-BA. 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

a) Programa Utilizado 

Utilizou-se o programa NetLogo 5.0.4 para a construção do modelo. Os agentes são fator 

antrópico (interações), plantas nativas e plantas ruderais; e o ambiente é a área do polo de 

desertificação de Jeremoabo-BA. 

Os parâmetros e varáveis do modelo foram obtidos a partir dos trabalhos de campo 

realizados nesta pesquisa conforme está descrito no primeiro capítulo. 
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Descrição do modelo segundo protocolo ODD 

Com o intuito de estabelecer um padrão de descrição da modelagem baseada em agentes 

para que os modelos se tornem completos, compreensíveis e reproduzíveis, Grimm et 

al.(2006) propuseram o protocolo padrão ODD8, sendo revisado anos depois onde os 

autores acrescentam outros conceitos (Grimm & Thielle, 2010) a fim de deixar ainda 

mais detalhada a descrição dos modelos (Figura 10). 

Figura 10: Protocolo ODD (Grimm et al., 2006) 

 

 

 

 

 

I- Propósito: 

O processo de desertificação é lento, mesmo quando temos como agente causador o fator 

antrópico. Sendo assim, é necessário que haja a elaboração de modelos computacionais 

para que através de variáveis mensuráveis, possamos simular o processo de desertificação 

e, a partir de tais modelos, seja possível propor planos de manejo para a recuperação das 

áreas degradadas.  

Diante do exposto, foi elaborado um modelo computacional pioneiro para descrever as 

possibilidades preditivas do índice do grau de conservação proposto neste trabalho da 

área estudada, simulando o tempo de desertificação. Desta forma, outros pesquisadores 

podem utilizar esta ferramenta para desenvolver simulações em outras áreas, adequando 

as variáveis a realidade do local estudado. 

A simulação em NetLogo foi realizada após o levantamento de campo descritos no 

capítulo anterior. O ambiente foi ocupado por uma vegetação nativa que após degradação 

é paulatinamente substituída por vegetação ruderal. Em seguida, ocorre a regeneração da 

vegetação nativa, e os homens continuam desmatando a vegetação, até que ocorra a 

degradação de toda a área. 
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O grau de conservação (Grc) foi calculado considerando os dados coletados durante as 

expedições de campo, identificação das espécies vegetais e análise do mapa de uso e 

cobertura da terra do polo de Jeremoabo (Figura 11), e tem a seguinte fórmula:  

Grc= (nº de espécies nativas/ nº de espécies totais) x (área conservada / área total)  

Para a elaboração deste índice do grau de conservação foi considerado o levantamento 

florístico, porque entende-se que a vegetação tem papel fundamental para o equilíbrio 

ambiental de uma área. A flora é a base da fauna nativa, ou seja, todos os animais nativos 

dependem dela direta ou indiretamente; uma região com vegetação tem abrigo para 

animais que controlam pragas agrícola evitando a necessidade de agrotóxicos, assim 

como tem importância também para a fertilidade do solo, proteção contra a erosão, atuam 

como quebra ventos amenizado o efeito destes sobre as plantações e residências. Além 

de aumentar o teor de umidade do ar, contribuir para a regularidade dos microclimas e 

diminuir oscilações brusca de temperatura e umidade,  permitir a infiltração de água para 

os lençóis freáticos, e modelar a paisagem sendo um elemento muito importante na 

determinação da identidade de um povo. 

Para compor este índice fez-se necessário também a utilização de dados da área 

conservada e área total do ambiente de estudo. Com relação aos dados da área conservada 

e área total, segundo Oliveira Júnior (2014) a área total do polo de Jeremoabo equivale 

25.000Km2, e a área conservada equivale as classes do mapa (Figura 11): caatinga arbórea 

arbustiva (10.364,3 Km2), caatinga parque (2.082,5 Km2), campo rupestre (98,4 Km2) e 

vegetação com influência lacustre fluvial (283,9 Km2), perfazendo um total de 12.829,1 

Km2. 

II- Variáveis de estado e escala 

O modelo é composto por: fator antrópico (interações), plantas nativas, plantas ruderais, 

taxa de desmatamento, ambiente, regeneração das nativas, grau de conservação e o tempo. 

- Fator antrópico (interações): O homem se desloca para os patches vizinhos que tem 

plantas nativas e degrada o ambiente. Quando não há mais plantas nativas nas 

proximidades, o homem continua andando aleatoriamente em busca destas plantas, e 

quando encontram continuam o processo de degradação. 
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- Plantas Nativas: Em cada patch (1Km2) possui inicialmente 300.000 plantas nativas. 

- Plantas Ruderais: Nascem após a morte das plantas nativas. Em cada patch possui 7 

destas plantas. 

- Taxa de desmatamento: Está relacionado ao número de plantas que o homem derruba a 

cada 6 meses. Cada homem derruba 100 plantas a cada tick (6 meses). 

- Ambiente: O ambiente de simulação deste modelo tem tamanho 158x158, e cada patch 

corresponde 1km2. Possui um estado inicial calculado pela relação de Área Conservada 

(AC)/ Área Total(AT) onde AC/AT. A área conservada é equivalente a 12.829,1 Km2 e a 

área total é de 25000  Km2. As áreas conservadas equivalem no mapa (Figura 11) as 

classes com a descrição de caatinga arbórea arbustiva, caatinga parque, campo rupestre e 

vegetação com influência lacustre fluvial. Logo a relação AC/AT = 0,5.  

- Regeneração das plantas nativas: A cada tick, após a degradação ocorre o nascimento 

de 60 plantas ruderais e 10 plantas nativas se regeneram. 

- Grau de conservação: Foi calculado considerando os dados coletados durante as 

expedições de campo (cf. Capítulo 1) e análise do mapa de uso e cobertura da terra. 

Nas coletas de campo foram identificadas um total de 100 espécies, sendo destas 79 

espécies nativas. O valor total da área é de 25.000 Km2, e possui 12.829,1 Km2 de área 

conservada. Aplicando a fórmula do índice temos: Grc= (79/ 100) x (12.829,1/ 25.000) 

=0,4. No modelo (Figura 13) o Grc inicial tem o valor médio de 0,5, ou seja, um pouco 

superior ao valor encontrado; pois o ambiente de simulação possui 158x158, e cada patch 

corresponde 1 km2 logo a área total na interface do programa corresponde a 24.964 km2. 

Este valor foi o mais próximo do real (25.000 Km2) que conseguiu-se inserir neste 

modelo.  

- Tempo: é contado a cada rodada através de uma unidade de tempo artificial adotada 

pelo NetLogo (ticks), neste modelo convencionou-se que um cada “tick” são 6 meses. 

Que corresponde ao tempo de regeneração das plantas ruderais, que nascem mais rápido 

do que as plantas nativas. 
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III- Visão do processo e escalonamento 

 

Figura 11 – Roteiro do modelo 

 

 

 

 



81 

 

Figura 12: Uso e cobertura da terra do polo de Jeremoabo. Fonte: OLIVEIRA JÚNIOR (2014)
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IV- Conceitos dos projetos 

Nesta simulação foi considerado que o estado inicial do ambiente é a relação entre área 

conservada da área de estudo (AC)/ área total (AT), onde AC/AT=0,5, conforme já foi 

descrito anteriormente.  

O ambiente de simulação descreve uma área pertencente ao bioma Caatinga no polo de 

desertificação de Jeremoabo-BA. 

A pergunta para a modelagem foi: Em quanto tempo a área de estudo estará desertificada? 

Segundo BRASIL (2004), desertificação é “a degradação da terra das zonas áridas, 

semiáridas e subúmidas secas, resultantes de vários fatores, incluindo as variações 

climáticas e as atividades humanas. 

Para Moro et al. (2012), espécie nativa, é uma espécie que ocorre naturalmente em um 

dado local, devendo sua presença na área à sua própria capacidade dispersiva e 

competência ecológica. Espécies nativas estão em dado local ou porque evoluíram ali, ou 

porque evoluíram em outros locais e se dispersaram sem ajuda humana até atingir sua 

atual distribuição geográfica. Em suma, uma espécie é considerada nativa de dado local 

se não tiver sido levada para lá pelos seres humanos. Outros sinônimos para espécies 

nativas são espécies indígenas ou autóctones.  

 

As áreas conservadas são aquelas onde ocorrem o manejo sustentável das espécies 

nativas. E a regeneração das plantas nativas é o processo de recomposição desta 

vegetação, anteriormente eliminada de uma determinada área. 

 

Lorenzi (2008) considera as plantas ruderais como “plantas pioneiras”, ou seja, plantas 

evolutivamente desenvolvida para a ocupação de áreas onde a vegetação original foi 

profundamente alterada, ocorrendo grande disponibilidade de nichos ao crescimento 

vegetal. 
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V- Inicialização / VI- Entradas: 

As informações descritas no procedimento do modelo foram baseadas nas coletas de 

campo na área de estudo (cf. Capítulo 1), demonstrando a degradação da área pela ação 

antrópica. 

Dados de Entrada: 

- Quantidade de plantas nativas por patch do ambiente: Foram colocadas 300.000 plantas 

nativas em cada patch (1km2).  

Este número de plantas foi determinado a partir do número de toques de plantas nativas 

em todos os transectos feitos na área (2050 toques). A partir desta informação foi possível 

determinar que em cada um dos 15 transectos (250 m cada um) havia uma média de 136 

plantas, logo em 1Km serão 546 plantas, e em 1Km2 teríamos 298.116 plantas, valor que 

foi aproximado para 300.000. 

- Quantidade de plantas ruderais por patch do ambiente: Existem 7 plantas ruderais em 

cada patch. 

- Quantidade de homens: Foram colocados 50.000 homens degradando toda a área de 

25.000 Km2, ou seja, existem 2 homens desmatando a cada 1Km2. Este valor foi 

determinado a partir das observações feitas no campo. 

- Taxa de desmatamento: A cada tick (6 meses), cada homem desmata 100 plantas nativas. 

- Ambiente: Um patch corresponde 1 km2. O ambiente de simulação possui 158x158, 

logo o equivalente a 24.964 km2. Este valor foi o mais próximo do real (25.000 Km2) que 

se conseguiu inserir neste modelo. 

- Área conservada: O modelo inicia com o valor médio de 12.913 km2, podendo haver 

pequenas variações a cada simulação. 

- Grau de conservação: Inicia com o valor médio de 0,5, ou seja, um pouco superior ao 

valor encontrado que é de 0,4, conforme já foi descrito no item II.  

- Ao iniciar o modelo, os homens começam a andar no ambiente em direção das áreas 

conservadas, ou seja, buscam as áreas onde possuem maior quantidade de plantas nativas 

no entorno, ou seja, nas áreas vizinhas. Na área degradada surgem as plantas ruderais, e 
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posteriormente ocorre a regeneração com plantas nativas. Quando o homem não encontra 

plantas nativas na vizinhança para desmatar, o mesmo sai caminhando aleatoriamente em 

busca das nativas, e continua degradando até que a área desertifique. 

FUNCIONAMENTO DO MODELO: 

Em cada repetição são executados os seguintes comandos (nesta ordem):   

 

 Cria um ambiente com estado inicial de 0,5, que foi calculado a partir da razão 

entre o valor da área conservada(AC), 12.829,1 Km2, e área total(AT), 

25.000Km2. Os patches que tem uma cor verde mais forte, terá maior número de 

plantas nativas. Inicialmente cada patch (1Km2), tem 300.000 plantas nativas e 7 

plantas ruderais;  

 Em toda a área, equivalente a 25 000 Km2, possui 50. 000 homens degradando as 

plantas nativas. O número de homens foi estimado a partir das observações de 

campo, pois foram encontrados em média 2 homens a cada 1Km2. 

 Na sequência o modelo roda seguindo os seguintes passos: 

 Ele cria uma variável para contar o total de nativas e isto vai se atualizando 

a medida que as plantas morrem, assim como a variável que conta o total 

de ruderais, o valor da área conservada e do grau de conservação; 

 O homem começa a andar para as áreas conservadas, ou seja, onde 

possuem a vegetação nativa; 

 O homem degrada inicialmente as plantas nativas que estão na vizinhança; 

 Quando todas as plantas nativas da vizinhança morrem, o homem começa 

a andar aleatoriamente até encontrar outras áreas com plantas nativas para 

desmatar; 

 A cada tick (6 meses), cada homem desmata 100 plantas nativas; 

 No processo de regeneração a cada tick (6 meses), nascem 60 plantas 

ruderais e 10 plantas nativas; 

 A cor do ambiente começa a mudar com o passar do tempo, o que indica 

que o ambiente está ficando sem cobertura vegetal; 

 O grau de conservação é alterado, ou seja começa a diminuir; 

 Enquanto houver ambiente a ser degradado o modelo vai rodando; 
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 Quando o grau de conservação chegar a zero, a área estará desertificada. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O modelo descreve a ação de degradação do homem ao longo do tempo, e a alteração do 

grau de conservação que inicia com aproximadamente 0,5, e chega a zero quando não 

existir mais plantas nativas no ambiente, ou seja, a região estará completamente 

desertificada, como pode-se observar na interface do modelo a cada 100 ticks a partir da 

Figura 13. 

 

 Na interface do modelo construído existem dois botões: um com o comando “inicia” e 

outro “anda”, este último faz com que o homem comece a interagir com o meio; cinco 

Variáveis de entrada (sliders) que contém as seguintes informações: estado inicial do 

ambiente, nativas por Km2, ruderais por Km2, nº de homens,  e taxa de desmatamento; 

quatro monitores com as informações: “nº de nativas” , “nº de ruderais”, valor da área 

conservada e valor do grau de conservação; além de gráfico representando: relação do 

grau de conservação x tempo de desertificação ( Figura 13). 

 

Considerando as condições ambientais atuais, o levantamento florístico feito nas 

expedições de campo e as variáveis inseridas no modelo, a área ficou completamente 

desertificada com 428 ticks (Figura 17). E se cada tick corresponde a 6 meses, logo o 

tempo de desertificação poderá ser de 214 anos para toda a área do polo de Jeremoabo. 

 

É importante ressaltar que com o passar dos anos haverá um crescimento natural da 

população nesta região, e nas justificativas da própria Convenção da ONU consta que “o 

crescimento da população e da densidade populacional contribuem para a exploração dos 

recursos naturais além de sua capacidade de suporte” (BRASIL, 1999). Desse modo, este 

aumento populacional, alimentar e energético, além do consumo cada vez maior dos 

recursos naturais, vem provocando importante impacto nas regiões semiáridas. Contribui 

para o problema a inadequação dos sistemas produtivos que agrava o quadro social e leva 

população a migrar para os centros urbanos, trazendo, em última instância, um 

desequilíbrio regional (PACHÊCO, 2006). 
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Sendo assim, com o aumento da população esse tempo para o polo de Jeremoabo 

desertificar iria diminuir se não houvesse a implementação de projetos de intervenção 

para a recuperação dessas áreas degradadas. 

 

Figura 13: Interface do modelo com 100 ticks. 

 

 

 

Figura 14: Interface do modelo com 200 ticks. 
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Figura 15- Interface do modelo com 300 ticks. 

 

 

 

Figura 16: Interface do modelo com 400 ticks. 
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Figura 17 – Interface do modelo com 428 ticks. 
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4 CONCLUSÃO 

 O Grau de Conservação encontrado para o polo de Jeremoabo a partir do índice proposto 

neste trabalho, demonstrou que a região possui um grande potencial de degradação para 

a desertificação, ratificando o que foi visto em campo a partir das características 

florísticas e ambientais das localidades visitadas. 

O modelo elaborado vem contribuir para que a partir deste, possam ser produzidas outras 

simulações em diferentes áreas. Ressaltando que podem ser introduzidas outras variáveis 

de acordo a necessidade de investigação do pesquisador. 

 Esta simulação vem demostrar também que havendo intervenções nessas áreas através 

da implementação de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas para mitigar os 

passivos ambientais resultantes da ação antrópica; e intensificação da fiscalização 

ambiental nestes municípios a fim de inibir e punir os responsáveis pelos crimes 

ambientais nestes ambientes fragilizados; a degradação ambiental diminuiria, o grau de 

conservação aumentaria, e consequentemente ocorreria o aumento do tempo para esta 

área desertifique. 
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APÊNDICE III 

Código do modelo  

 

breed [nativas nativa] 

breed [ruderais ruderal] 

breed [interacoes interacao] 

 

globals 

[ 

   total-de-especies 

   grau-conservacao 

   area-conservada 

   area-total 

   tempo 

] 

 

patches-own  

[ 

   solo 

   nNat 

   nRud 

] 

 

to inicio 

  __clear-all-and-reset-ticks 

  set tempo 0  

 

  set area-total world-width * world-height  

  ask patches 

  [                                                         ;;valor inserido na interface pelo usuario 



93 

 

    ifelse random-float 1 < estado-inicial-do-ambiente      ;;defini-se na interface a 

situa��o inicial do ambiente simulado. 

    [set solo 1]  ;; 1 = conservado 

    [set solo 2]  ;; 2 = não conservado 

  ]  

  

  ask patches with [solo = 1] 

  [   

    set nRud nRud + random RUDERAISporKm2 

    set nNat nNat + random NATIVASporKm2 

  ]  

   

  set area-conservada count patches with [solo = 1]   ;;pois � aqui que tem nativa                           

 

  create-interacoes Homens                       

  [ 

     setxy random-xcor random-ycor 

     set shape "dot" 

     set color red 

  ] 

  calc 

end 

 

 

to anda 

  let total-de-nativas sum [nNat] of patches                                         ;;variavel que 

armazena o numero total de nativas e aumenta ou diminui de acordo com a 

antropiza�ao  

  if total-de-nativas > 0                                                       ;; ou seja, enquanto tiver 

plantas nativas o homem ir� interferir 

  [                                                                          

                                                                            

    ask interacoes 
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    [ 

      let winner max-one-of neighbors [nNat] 

       

      move-to winner ;;ne-of patches with [nNat > 0]                                    ;; o homem 

vai se deslocar para os patches que tem nativas  

       

      ask patch-here 

      [ 

        set nNat nNat - TxDesmat  

        if nNat < 0 [set nNat 0] 

        set total-de-nativas (total-de-nativas - TxDesmat)  

        if nNat <= 0 [set solo  2] 

        if (nRud + nNat) <  ( NATIVASporKm2 + RUDERAISporKm2 ) 

        [ 

          set nRud nRud + 60 

          set nNat nNat + 10 

        ] 

 

      ]  

      rt random 50 

      fd 1                  

    ] 

  ] 

  ask patches [set pcolor scale-color green nNat (NATIVASporKm2 + 1) 1]                  

;;cor do patch associada � fragilidade (no 100 fica branco ou seja altamente 

fragilizado) 

   

  calc                                                                                              ;;set terreno count 

patches 

  conta-tempo 

  tick 

 

  if grau-conservacao = 0 
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  [ 

    write "REGI�O DESERTIFICADA" 

    stop                                                                                     ;;set area-conservada area-

conservada = 0                                                                                                     

  ] 

end 

 

 

to nasce-ruderal [n] 

  sprout-ruderais n  [set shape "plant"  set color yellow set size 0.2] 

end 

 

to calc 

  let total-de-nativas sum [nNat] of patches  

  let total-de-ruderais sum [nRud] of patches    

  set total-de-especies  total-de-nativas + total-de-ruderais 

  set area-conservada count patches with [solo = 1]                                                                         

;;count patches with [pcolor >= 50 AND pcolor < 58] * 10 

  set grau-conservacao (total-de-nativas * area-conservada) / (total-de-especies * area-

total)          

end 

 

 

to conta-tempo 

  set tempo tempo + 1  

  atualizaGrafico 

   

end 

to atualizaGrafico 

  set-current-plot "GRAU D CONSERVAÇÃO"  

  set-current-plot-pen "Grau de Conservação" 

  plot grau-conservacao 

end 


