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RESUMO 
 
A APA Barra do rio Mamanguape, localizada nos Municípios de Lucena, Marcação e Rio Tinto, 
Estado da Paraíba, Nordeste do Brasil, compreende entre outras formações, remanescentes de Mata 
Atlântica em sua área de abrangência, que são importantes refúgios de fauna nativa da região. Este 
estudo teve o propósito de caracterizar a composição da flora fanerogâmica do fragmento florestal 
Mata do Oiteiro, Município de Rio Tinto, visando subsidiar futuras medidas de conservação. Foram 
feitas visitas ao fragmento, caminhadas aleatórias para coleta de material botânico, bem como, 
obtidas informações referentes ao hábito, tipos, formas e coloração das folhas, flores e frutos, para 
identificação das espécies. Na área estudada foram registradas 111 espécies, distribuídas em 92 
gêneros, integrantes de 44 famílias. As famílias mais diversas foram: Rubiaceae (16), Fabaceae 
(12), Anacardiaceae (05), Boraginaceae (05), Euphorbiaceae (05) e Sapindaceae (04) e os gêneros 
com o maior número de espécies foram respectivamente, Cordia (04), Miconia (03) e Psychotria 
(03). Apresenta-se uma lista em ordem alfabética, contendo a família, o nome científico, o hábito e 
o nome popular, quando conhecido. Alguns aspectos relacionados à conservação ambiental na APA 
são discutidos. 
 
Palavras-chave: Reserva Florestal, Flora Tropical, Fanerógamas, Nordeste do Brasil 
 

Floristic composition of a remainder of Atlantic Forest in the Protected 
Environmental Area Bar of the River Mamanguape, Paraíba, Brazil 

 
ABSTRACT 
 
The ‘protected environmental area’ (in Portuguese, ‘APA – Área de Proteção Ambiental’) of the 
Brazilian Institute for the Environment and Natural Resources (IBAMA) near the estuary of the 
Mamanguape river, is located in the municipalities of Lucena, Marcação, and Rio Tinto, State of 
Paraíba, Northeastern Brazil. The ‘APA’ is comprised of, among other formations, remains of the 
Atlantic forest in its bulk area, which are important refuges for the native fauna. It is aimed in the 
present work to characterize the phanerogamic flora of one forest fragment, to serve as a basis for 
future conservation measures. We visited the forest remains several times, walking at random and 
collecting plant material and information concerning the plants habit, as well as type, form, and 
colour of leaves, and kinds of flowers and fruits aiming the identification of the species. We 
recorded 111 species of plants in the study area, distributed in 92 genera of 44 families. The most 
representative families were Rubiaceae (16), Fabaceae (12), Anacardiaceae (05), Boraginaceae (05), 
Euphorbiaceae (05), and Sapindaceae (04) and the genera with the largest number of species were 
Cordia (04), Miconia (03), and Psychotria (03). The plants were listed in alphabetical order, 
containing the family and scientific name, the plant habit and its popular name if it exists. Some 
aspects related to environmental conservation of the ‘APA’ are also discussed. 
 
Keywords: Forest Reserve, Flora of Tropics, Phanerogams, Northeastern Brazil 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A Mata Atlântica destaca-se, entre os 
ecossistemas brasileiros, por ter os maiores 
índices de diversidade já encontrados em 
florestas tropicais e por apresentar um alto nível 
de endemismo (GIULIETTI & FORERO, 1990; 
McNEELY et al. 1990). Atualmente, está 
reduzida a menos de 5% de sua área original 
(McNEELY op. cit.), embora ainda mantenha 
muito da sua riqueza biológica. O trecho deste 
bioma compreendido entre o Rio Grande do 
Norte e a Bahia foi o mais atingido pela ação 
antrópica, um processo que se iniciou no século 
XVI, com a extração do pau-brasil e o plantio 
da cana-de-açúcar que demandava grandes áreas 
de cultivo, continuando até o presente 
(COIMBRA-FILHO & CÂMARA, 1996). 

As áreas florestais remanescentes de 
Mata Atlântica no Nordeste brasileiro estão 
usualmente fragmentadas em pequenas manchas 
de matas cercadas por extensas plantações de 
cana-de-açúcar ou áreas urbanas. 
Levantamentos florísticos nessas áreas é 
condição essencial para o conhecimento de sua 
composição e riqueza de espécies autóctones, 
assim como para implementação de medidas 
conservacionistas. Estudos e coletas 
sistemáticas realizadas em áreas de Mata 
Atlântica no Nordeste revelaram a existência de 
espécies novas e mostraram que esse bioma, no 
Nordeste, apresenta afinidade com a Floresta 
Amazônica (ANDRADE-LIMA, 1966; 
BARBOSA, 1996). 

Na Paraíba, a destruição da Mata 
Atlântica ocorreu ao longo do tempo para dar 
lugar a plantações de cana-de-açúcar e a 
exploração madeireira, reduzindo esta formação 
a pequenas ilhas bastante vulneráveis, que hoje, 
no conjunto, não somam mais do que 0,4% da 
área do Estado (BARBOSA op cit.). Alguns 
dos remanescentes de Mata Atlântica do Estado 
estão inseridos na Área de Proteção Ambiental 
da Barra do rio Mamanguape, Unidade de 
Conservação ainda insuficientemente estudada, 
considerando sua dimensão e importância. 
Todavia, mais recentemente, estudos nessa área 
têm se intensificado, sobretudo considerando a 
necessidade de informações científicas para 
subsidiar medidas que visem o uso sustentado 
dos recursos naturais na região. Não obstante, a 

maioria destes aborda aspectos relacionados à 
fauna, geologia, hidrologia e exploração dos 
recursos estuarinos, não existindo até o 
momento, trabalhos publicados sobre a 
composição florística dos remanescentes de 
Mata Atlântica nessa Unidade de Conservação.  

Diante disso, o presente estudo teve o 
propósito de caracterizar a composição da flora 
fanerogâmica de um dos fragmentos de Mata 
Atlântica na APA Barra do rio Mamanguape, a 
Mata do Oiteiro, localizada no Município de 
Rio Tinto. Essas informações são fundamentais 
para subsidiar futuras medidas de conservação 
para a APA, sobretudo considerando que este 
remanescente abriga uma parte considerável da 
fauna na região. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de estudo - A APA Barra do rio 
Mamanguape (Figura 1), possui 14.460 ha e foi 
criada pelo Decreto No. 924 de 10 de setembro 
de 1993, sendo formada pelos estuários dos rios 
Mamanguape, Miriri e Estivas, partes dos 
municípios de Rio Tinto, Marcação e Lucena, 
no litoral norte do Estado da Paraíba, incluindo 
ainda alguns aglomerados e vilas (ALVES & 
NISHIDA, 2003).  

A APA Barra do Rio Mamanguape está 
inserida no setor quente oriental úmido e sub-
úmido do Estado (CARVALHO, 1982). A 
estação seca tem início em meados de setembro 
e estende-se até fevereiro, sendo outubro e 
novembro os meses mais secos, ocorrendo, 
nesta época, um pequeno aumento da 
temperatura, com a média em torno de 26oC. 
Todavia, no período de dezembro a fevereiro, é 
onde se verificam as temperaturas mais altas, 
que atingem cerca de 28oC. A estação chuvosa 
normalmente inicia-se em março e vai até 
agosto, retornando as condições de seca a partir 
de setembro. A média das temperaturas mínimas 
fica em torno de 23oC e distribuem-se entre os 
meses de julho e agosto. (GOVERNO DO 
ESTADO DA PARAÍBA, 1985). 

A região é drenada pelos rios 
Mamanguape e Miriri, que pertencem a bacias 
hidrográficas distintas e correspondem aos rios 
principais das respectivas bacias homônimas. 
Os compartimentos geomorfológicos que 
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integram a APA da Barra do Rio Mamanguape 
são os mesmos que existem na zona costeira do 
Estado da Paraíba e incluem as Planícies 
Costeiras e as Planícies Aluviais, que ocupam 
os terraços mais baixos, e o Baixo Planalto 
Costeiro que ocupa cotas topográficas mais 
elevadas. Todas essas formas são sedimentares, 
muito embora também ocorram na APA, alguns 
afloramentos cristalinos de pouca 
representatividade espacial (ROSA & SASSI, 
2002). 

No Estado da Paraíba, o cultivo de cana-
de-açúcar tem contribuído para a degradação 
ambiental, devido à redução dos recursos 
florestais, dificultando a recuperação natural do 
ambiente e promovendo alterações drásticas na 
paisagem, na estrutura das comunidades 
vegetais, nas relações tróficas e na redução dos 
habitats, com reflexos na biodiversidade (ROSA 
& SASSI, 2002). Na área da APA os impactos 
ambientais decorrentes direta ou indiretamente 
desta atividade incluem o despejo de vinhoto, a 
poluição por agrotóxicos e a erosão dos 
tabuleiros e encostas, conforme apontados pelo 
MMA/PNMA (1998). Como resultado do 
incremento do cultivo da cana-de-açúcar na 
área, tem aumentado à degradação dos 
remanescentes florestais do Tabuleiro Costeiro e 
da Mata Atlântica que existem na APA e nas 
suas imediações, resultando na formação de 
fragmentos descontínuos, altamente impactados 
por trilhas e caminhos ao longo das matas. 
 A Mata do Oiteiro constitui um dos 
maiores fragmentos de Mata da APA,  
apresentando aproximadamente 235 ha, 
constituída por elementos típicos da Mata 
Atlântica e incrustações de espécies de Cerrado, 
estando em grande parte cercada por plantações 
e cultivo de cana-de-açúcar.  
 
Procedimentos – Para realização do 
levantamento da flora fanorogâmica foram 
feitas visitas ao fragmento da Mata de Oiteiro, 
caminhadas aleatórias para coleta de material 
botânico fértil, obtidas informações referentes 
ao hábito (árvores, arbustos, subarbustos, 
trepadeiras e ervas), tipos, formas e coloração 
das folhas, flores e frutos, para posterior 
caracterização e identificação das espécies. A 
identificação das espécies foi realizada através 
de visualizações de campo, consultas à 
bibliografia especializada, comparações com 

materiais previamente identificados por 
especialistas, depositados no acervo do Herbário 
Lauro Pires Xavier (JPB), da Universidade 
Federal da Paraíba e, quando necessário, por 
consulta direta aos mesmos. Os nomes 
populares foram obtidos junto a moradores 
locais. Elaborou-se uma lista em ordem 
alfabética das espécies fanerogâmicas, contendo 
a família, o nome científico, o hábito e o nome 
popular, quando conhecido. O sistema de 
classificação utilizado foi o de CRONQUIST 
(1981) para delimitação das famílias, e as 
abreviaturas dos nomes dos autores estão de 
acordo com BRUMMITT & POWELL (1992). 
 

 
Figura 1 - Mapa de localização da Área de Proteção 
Ambiental Barra do Rio Mamanguape, Estado da Paraíba. 
 
 
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foi registrado na Mata do Oiteiro um 
total de 111 espécies, distribuídas em 92 
gêneros, integrantes de 44 famílias (Tabela 1). 
Em relação à distribuição do número de 
espécies por famílias, evidenciou-se que as 15 
mais diversas foram respectivamente: 
Rubiaceae (16), Fabaceae (12), Anacardiaceae 
(05), Boraginaceae (05), Euphorbiaceae (05), 
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Sapindaceae (04), Annonaceae (03), 
Bignoniaceae (03), Caesalpiniaceae (03), 
Chrysobalanaceae (03), Convolvulaceae (03), 

Malpighiaceae (03), Melastomataceae (03), 
Myrtaceae (03) e Tiliaceae (03) (Figura 2).
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Figura 2 - Famílias mais diversas quanto ao número de espécies. 

 
As famílias que apresentaram maior 

riqueza de espécies foram Rubiaceae e 
Fabaceae, representando 25% do total das 
espécies, seguidas de Anacardiaceae, 
Boraginaceae e Euphorbiaceae, com 13%, 
Sapindaceae com 4% e os restantes 58% se 
distribuíram entre as demais famílias. Do total 
das espécies identificadas 46% são arbóreas, 
25% são arbustivas, 1% são subarbustivas, 20% 
são herbáceas e 8% são trepadeiras (Figura 3).  

A composição florística do fragmento de 
Mata Atlântica, Mata de Oiteiro, na APA 
apresentou-se bem diversificada. A vegetação é 
constituída principalmente por um estrato 
arbóreo, e no seu interior, ou seja, no sub-
bosque é comum um estrato arbustivo. Além 
dos arbustos, também foi evidenciada a 
ocorrência de uma espécie subarbustiva, 
Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Roem. 
& Schult.) Müll. Arg. Registrou-se ainda a 
ocorrência de várias espécies trepadeiras 
sobressaindo nas copas das árvores, e mais 

raramente foi encontrado no interior da mata um 
estrato herbáceo. Porém, no entorno do 
fragmento o estrato herbáceo é o tipo 
predominante. 

A área na qual este estudo foi efetuado 
pode ser caracterizada como um fragmento de 
Mata Atlântica com incrustações de vegetação 
de cerrado, circundados por extensas áreas de 
plantações de cana-de-açúcar. De um modo 
geral, o aspecto estrutural da vegetação 
evidencia a influência da ação antrópica, 
principalmente pela escassez de grandes faixas 
contínuas da cobertura vegetal, assim como, 
uma maior freqüência de exemplares de grande 
porte. É composta por uma vegetação de porte 
arbóreo-arbustivo que pode alternar em função 
do ambiente em que se encontrem, por exemplo, 
nas áreas mais íngremes e declivosas, próximas 
a cursos d’água, pode-se encontrar árvores com 
maior porte, já nas áreas mais planas e de fácil 
acesso essa cobertura apresenta-se com um 
porte mais baixo.
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Figura 3 - Freqüência das espécies quanto ao hábito.
 

Em alguns pontos da Mata do Oiteiro, a 
fisionomia da vegetação apresenta uma 
cobertura heterogênea, podendo ser observado 
setores com árvores que formam bosques de até 
5m de altura, com alguns exemplares 
emergentes que chegam a atingir até 10m de 
altura ou mais (como é o caso da sucupira - 
Bowdichia virgilioides Humb., Bompl. & 
Kunth) e trechos com árvores esparsadas, 
formando sub-bosques de cerca de 3m de altura. 

Dentre as espécies caracterizadas como 
indicadoras de ambientes antropizados podemos 
citar alguns exemplos como: Cecropia sp., 
Miconia albicans Triana, Miconia calvensis 
DC., Miconia ciliata (L.C.Rich.) DC. e 
Himatanthus phagedaenicus (Mart.) Woodson, 
as quais são consideradas como espécies 
secundárias, uma vez que algumas delas se 
estabelecem em ambientes anteriormente 
alterados e outras em ambientes em processo de 
regeneração. Segundo ALMEIDA (2000) 
pequenos fragmentos florestais se encontram em 
sua maioria, comprometidos com referência à 
sua sustentabilidade e manutenção da 
biodiversidade, apresentando problemas 
marcantes quanto as suas populações com 
muitas espécies apresentando baixa densidade e 
muitas árvores mortas. 

 
 

 
Dessa forma, podemos avaliar que a 

cobertura vegetal desse fragmento demonstra 
características de uma mata secundária em 
estágio de regeneração, com espécies típicas dos 
Tabuleiros Costeiros Nordestinos, tais como: 
Anacardium occidentale L. (cajú) e Hancornia 
speciosa Gomez (mangaba), espécies nativas de 
relevante interesse econômico. Apresenta ainda 
espécies características de remanescentes de 
Mata Atlântica: Bowdichia virgilioides Humb., 
Bompl. & Kunth (sucupira), Byrsonima sericea 
DC. (murici), Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire, Steyerm. & Frodin (sambaquim), 
Ocotea duckei Vattimo (louro), Pogonophora 
schomburgkiana Miers (cocão), Protium 
heptaphyllum (Aubl.) Marchand e Tapirira 
guianensis Aubl. (cupiúba). Esta área poderá 
atingir o estágio final de sucessão (clímax), caso 
não ocorra alterações de grande impacto neste 
fragmento. 

Dentro do contexto ambiental da APA 
de Barra do Rio Mamanguape considera-se 
importante à preservação dos fragmentos 
florestais, pois embora essas áreas estejam 
impactadas por diversas atividades humanas, 
com o cultivo de espécies frutíferas e 
monocultura de subsistência observa-se que 
ainda abriga uma rica fauna de importância 
dentro do âmbito regional. Este é um dos mais 
importantes fragmentos setentrionais costeiros 
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do bioma da Floresta Atlântica, e, embora a 
mata seja de caráter secundário em toda a sua 
extensão, boa parte da área, encontra-se em 
variados graus de recuperação (ROSA & 
SASSI, 2002).  

CHIARELLO (2000) enfatizou o valor 
de fragmentos florestais em áreas localizadas 
próximas a zonas de agricultura intensiva da 
região de Ribeirão Preto, SP, destacando que 
fragmentos florestais representam refúgios de 
fauna nativa em regiões dominadas quase que 
exclusivamente pela monocultura da cana-de-
açúcar. Conforme ressalta esse autor, além dos 
aspectos faunísticos, a preservação desses 
fragmentos é de grande importância para a 
realização de estudos relacionados à 
preservação de espécies a médio e longo prazos, 
como projetos de reintrodução, translocação e 
saúde genética de populações isoladas. 

Os efeitos da fragmentação estão 
relacionados não somente à redução das áreas 
florestais, mas também a um aumento da 
isolação entre fragmentos restantes (SKOLE & 
TUCKER, 1993). A ação comum destes dois 
fatores causa alterações severas no ambiente 
físico e biológico de uma floresta previamente 
intacta (LOVEJOY et al. 1983; 
BIERREGAARD et al. 1992). 

Na APA de Mamanguape, os fragmentos 
florestais apresentam uma expressiva 
diversidade florística, sendo importantes para a 
manutenção de diversos tipos de animais que 
vivem nesses locais. Entretanto, diferentes tipos 
de interferências humanas se encontram em 
franco processo de expansão. Entre essas, 
destaca-se a monocultura canavieira, 
desenvolvida em grandes extensões de terra no 
entorno da APA, e que tem, entre outras coisas, 
acelerado a eliminação das florestas nativas; 
pecuária extensiva, a extração seletiva de 
madeira, dentre outros (ROSA & SASSI, 2002). 

Com a expansão da atividade 
agropecuária na área, constata-se retração de 
remanescentes locais, uma vez que grande parte 
do Tabuleiro Costeiro e da Mata Atlântica que 
outrora dominavam a região foi completamente 
eliminada ou fortemente fragmentada, 
resultando numa paisagem dominada pela cana-
de-açúcar ou por pastagens, nos arredores da 
APA. Os fragmentos florestais encontram-se 
isolados entre si, e são recortados por diversas 
trilhas indicando a forte pressão humana aos 

quais se encontram submetidos. Diante disso, 
conforme ressaltam ROSA & SASSI (2002), 
alerta-se para a perda real de qualidade 
ambiental que está em curso na zona costeira do 
Estado, assim como ocorre em outros Estados 
brasileiros, cujos reflexos se estendem 
seguramente na produtividade natural dos 
ecossistemas litorâneos, na diminuição dos 
recursos hídricos e florestais e, sem dúvida 
alguma, na biodiversidade total. 
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Tabela 1. Lista das espécies fanerogâmicas encontradas na Mata do Oiteiro, Área de Proteção Ambiental Barra do Rio 
Mamanguape, Paraíba, Brasil.
 

FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO NOME POPULAR 
ANACARDIACEAE Anacardium occidentale L. Árvore Cajú 
 Mangifera indica Blume Árvore Manga 
 Schinus terebinthifolius Radd. Árvore Aroeira de praia 
 Tapirira guianensis Aubl. Árvore Cupiúba 
 Thyrsodium spruceanum Salzm. ex Benth. Árvore Caboatã de leite 
ANNONACEAE Annona glabra L. Arbusto Panã 
 Xylopia frutescens Aubl. Árvore Imbira preta 
 Xylopia laevigata (Mart.) ex R.E. Fries Árvore Imbira 
APOCYNACEAE Hancornia speciosa Gomez Árvore Mangaba 
 Himatanthus phagedaenicus (Mart.) 

Woodson 
Árvore Leiteiro 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, 
Steyerm. & Frodin 

Árvore Sambaquim 

ARACEAE Philodendron imbe Schott. Trepadeira Imbé 
BIGNONIACEAE Lundia cordata DC. Trepadeira Cipó de cesto 
 Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl. Árvore Pau d’arco amarelo 
 Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) 

Standl. 
Árvore Pau d’arco roxo 

BORAGINACEAE Cordia multispicata Cham. Arbusto  
 Cordia nodosa Lam. Arbusto  
 Cordia rufescens DC. Árvore Grão de galo 
 Cordia trichotoma Vell. ex Steud. Árvore  
 Heliotropium indicum L. Erva Fedegoso 
BURSERACEAE Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Árvore Amescla miúda 
 Protium giganteum Engl. Árvore Amescla grande 
CAESALPINIACEAE Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr. Árvore Gitaí 
 Hymenaea courbaril L. Árvore Jatobá 
 Senna georgica Irwin & Barneby Arbusto Mata pasto 
CAPPARACEAE Capparis flexuosa Vell. Árvore  
CECROPIACEAE Cecropia sp. Árvore Embaúba 
CELASTRACEAE Maytenus distichophylla Mart. ex Reissek Arbusto  
CHRYSOBALANACEAE Hirtella ciliata Mart. & Zucc. Arbusto Azeitona do mato 
 Hirtella racemosa Lam. Arbusto Azeitona do mato 
 Licania octandra Kuntze Árvore Pau cinza 
CLUSIACEAE Clusia nemorosa G.F.W. Meyer Árvore Pororoca 
 Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Arbusto Lacre 
COMBRETACEAE Buchenavia capitata (Vahl.) Eichler Árvore Imbiridiba 
COMMELINACEAE Commelina obliqua Vahl. Erva Olho de Sta. Luzia 
CONVOLVULACEAE Evolvulus ovatus Fernald Erva  
 Ipomoea asarifolia (Desv.) Roem. & Schult. Trepadeira Salsa 
 Ipomoea pes-caprae (L.) Swert. Trepadeira Salsa de praia 
CYPERACEAE Cyperus ligulares L. Erva Capim flexa 
DILLENIACEAE Tetracera breyniana Schltdl. Arbusto Cipó de fogo 
EUPHORBIACEAE Croton lobatus L. Erva  
 Manihot sp. Arbusto Mandioca 
 Pogonophora schomburgkiana Miers Árvore Cocão 
 Ricinus comunis L. Arbusto Carrapateira 
 Ricinus sp. Arbusto Carrapateira 
FABACEAE Bowdichia virgilioides Humb., Bompl. & 

Kunth 
Árvore Sucupira 

 Centrosema brasilianum (L.) Benth. Trepadeira Feijão bravo 
 Crotalaria retusa L. Arbusto Guizo de cascavel 
 Desmodium barbatum (L.) Benth. Erva Pega-pega 
 Dioclea virgata (L.C.Rich.) Amshoff Trepadeira  
 Erythrina velutina Jacq. Árvore Mulungú 
 Machaerium angustifolium Vog. Árvore Espinho rei 
 Mucuna sloanei Faweet & Rendl. Trepadeira Olho de boi 
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Tabela 1 -  Continuação 
 

FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO NOME POPULAR 
FABACEAE Periandra mediterranea Taub. Arbusto Acançu 
 Stylosanthes capitata Vog. Erva  
 Stylosanthes scabra Vog. Erva  
 Zornia sericea DC. Erva  
HELICONIACEAE Heliconia psytacuorum L. f. Erva Paquevira 
 Heliconia sp. Erva  
LAURACEAE Ocotea duckei Vattimo Árvore Louro 
 Persea americana Mill. Arvore Abacate 
LECYTHIDACEAE Eschweilera ovata (Cambess.) Miers Árvore Imbiriba 
MALPIGHIACEAE Byrsonima gardneriana Juss. Arbusto Murici da praia 
 Byrsonima sericea DC. Árvore Murici 
 Stigmaphyllum paralias Adr. Juss. Trepadeira  
MALVACEAE Sida linifolia Cav. Erva Malva 
MELASTOMATACEAE Miconia albicans Triana Árvore  
 Miconia calvensis DC. Arbusto  
 Miconia ciliata (L.C.Rich.) DC. Arbusto  
MIMOSACEAE Inga capitata Desv. Árvore Ingá 
MONIMIACEAE Indet. 1 Árvore  
MYRTACEAE Myrcia sylvatica (Mey.) DC. Árvore Viuvinha 
 Myrcia sp. Árvore  
 Psidium guianensis Sw. Árvore Araçá 
MUSACEAE Musa parasidiaca L.  Banana 
OCHNACEAE Ouratea hexasperma (St.-Hil.) Baill. Árvore Batiputa 
ORCHIDACEAE Indet. 1 Erva  
 Indet. 2 Erva  
PALMAE Elaeis guineensis Jacq. Árvore Dendê 
 Indet. 1 Árvore  
PIPERACEAE Piper marginatum Jacq. Arbusto Pimenta do mato 
POLYGONACEAE Coccoloba alnifolia Casar Árvore Cavaçu 
 Coccoloba laevis Casar Árvore Cavaçu 
RHAMNACEAE Zizyphus joazeiro Mart. Árvore Juazeiro 
RUBIACEAE Alibertia myrciifolia K. Schum. Arbusto Canela de veado 
 Borreria verticillata (L.) G. Mey. Erva Vassoura de botão 
 Borreria scabiosoides Cham. & Schltdl. Erva Vassourinha 
 Chiococca alba (L.) Hitchc. Arbusto Caninana 
 Chomelia obtusa Cham. & Schltdl. Árvore  
 Diodia apiculata (Roem. & Schult.) K. 

Schum. 
Erva  

 Genipa americana L. Árvore Jenipapo 
 Guettarda platypoda DC. Arbusto Angélica 
 Mitracarpus frigidus (Miq.) K. Schum. Erva  
 Palicourea crocea (Sw.) Roem. & Schult. Arbusto  
 Psychotria barbiflora DC. Arbusto Erva de rato 
 Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex 

Roem. & Schult.) Müll. Arg. 
Subarbusto Mata calado 

 Psychotria subtriflora Müll. Arg. Arbusto  
 Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) 

Steud. 
Erva  

 Salzmannia nitida DC. Arbusto  
 Tocoyena formosa (Cham.& Schltdl.) K. 

Schum. 
Árvore Jenipapo bravo 

SAPINDACEAE Allophylus laevigatus (Turcz.) Radlk. Árvore  
 Cupania revoluta Radlk. Árvore Cabatã 
 Serjania salzmanniana Schltdl. Trepadeira Cipó mata fome 
 Talisia esculenta (St. Hill.) Radlk. Árvore Pitomba 
SOLANACEAE Solanum paludosum Moric. Arbusto Jurubeba 
STERCULIACEAE Helicteris sp. Arbusto Saca rolha 
TILIACEAE Apeiba tibourbou Aubl. Árvore Pau jangada 
 Luehea ochrophylla Mart. Árvore Açoita cavalo 
 Triumfetta rhomboidea Jacq. Arbusto Carrapicho 
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Tabela 1- Continuação 
 

FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO NOME POPULAR 
TURNERACEAE Turnera ulmifolia L. Erva Chanana 
VERBENACEAE Lantana camara L. Erva Chumbinho 
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