
RELATÓRIO DE VIAGEM 21 EXCURSÃO

1. !ttulo 40 Frojetol Elaboração da Flora palmácea.(Pa1mae) do
NE do Brasil

, ,2. TeanicoB Participaatas: Jose Lueiano Santos de Lima (CPATSA)
Juiaa ~adeu de Madeiros Costa (IICA/
/JXBRAPA).

3. Roteiro: Petrolina-Juazeiro-Barrinha-Caraiba-Uauá-Canudoa-Canché_
4eremoabo-«arira-Itabaiama-Aracaju-Estância-Araoaju-
-Maruim-Japaratuba-Propriá-s.Mi«uel dos Campoa-Satuba-

, .

-M80eio-50 Luiz do QuitURde-Matriz de aamarajibe-Porto
,Calvo-Japar~tinl:a-Sc Jose da Coroa Grande-Barreiros-Rio-

Formoso-Cabo-Recife (Petrolina/Teresina)
4. Observações e coletas realizadas

A exóursão foi realizada entre os dias 21 e 25 de maio

•

•..de 1984, sendo percorridos cerca de 1.400 quilometroso
Entre os munic1pios de Petrolina e Itabaiana, passando

pelos municípios ou localida4~s de BarriDha, ~araiba, Uauá, Can-
ché, Jeremoabo e Carira, a v.~etação é t1pica dos dom1nios dãs

••Caatin~as, onde se obserTa com mais frequencia a "favela-de-ca-
chorro", "favela-de-«alillha" (Cnidoscolus sp.), "pinhão-bravo"
(Jatropha s~), "brauna" (Schnopsis sp.), "jurema-branca" e "ju-
rema-preta" (Mimosa sp.), "imburana-de-cembão" (Bursera lepto-
phloeus), "pereiro" (Aspidosperma pyrifolium) a "catingueira"

,(Oaesalpinia pyramida.lis) entre outroso Nas areaa mais seca.s
são comuns as cactáceas e bromeliáceas (Cereus spp. e Bromelia
laciniosa respectivamente)o Em locais mais úmidos ou em leitos

,ou margens de riachos ou rios (nesta epoca, namaioria dos casos
com ácua corrente) f)DSerVa-se via de reça a "craibeira" (~8.be-
buia caraiba )•

,Somente apos 193 km de Petrolina, na Serra de Canabr~
Ta veio se observar os primeiros e~mplareB de SY~B coronata
"licuri" no estado da Bahia, que se distribui esporadicamente.." ..•na ve~etaçao ate Jeremoabo, apoB o que aumenta sua frequencia

, -no eenario da Te~etaçaoo
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, -Em Cocorobo tomou-se inf~rmaçoe8 de um dos moradores
a respeito da presença do "licuri" na região, ao que nos respon-
deu dizendo que "em aans~ção, Monte Santo, Euclides da Cunha, ai
tem, tem muito ••••mas nesta direção até o Sergipe não tem muito ••
•••caqui ou ali, naquele nível da estrada a gente Tê alguma "pal-
meira" (o entrevistado aqui se referia à tlcarnauba" - aopernicia
prunifera) mas são poucas.o ••c"

As informações foram confirmadas poie Tez por outras
foram observados exemplares isolados de Copernicia prunifera, en-
contrando-se um pequeno aglomerado dentro do município de .Água
Branca a 24 km de Jeremoabo.

Após a sede do município de Jeremoabo indo em direção
ao estado de Sergipe, observou-se no percurso um aumento na qu~
tidade de individuos de 8yagrus eoronata, contudo, é importante

,.se ressaltar aqui a auseneia de plantas jovens ou quando presen-
, ,tas o numero e insignificativoc

•
.. - ,Atribuimos este fato possivelmente a açao predatoria do

«ado bovino sobre as plantas jovens de S. coronata, que, conforme
a literatura, se trata de boa forragea nos' períodos secosc Esta
suposição se deve ao fato de existir na área em questão uma insen

,sa atividade pecuaria.
Embora mais aumentados os a«lomerados de 5. coronata no- -estado de Sergipe continua contudo a existencia de poucas plant!s

jovens, o que vem refletir na renovação natural das popalações.
, -Descendo a Serra de Itabaiana passa-se a condiçao de

Ploresta Atlântica, aparecendo ai pa1meiras típicas da Zona das
,Plorestas costeiras como o Bactris ferruginea, apoà 30 km da sede

do município de Itabaiana em direção a Aracaju.
Geralmente a sotavento da Serra de Itabaiana,em vegeta-

ção rupestre se encontra a palmeira "acaule" Allagoptera oampestreo
De Aracaju em direção a Esplanada, para o sul do Estado,

em plena área de Floresta Atlântica, observa-se manohas de €:errado
onde é comum a presença de 30 coronata e Arikuryroba schizophylla,
convivendo juntas, estas espécies são passíveis de hibridação
dando origem ao 5Y8!Tus x matafome. Efetuou-se ooleta de material
botânico de espécimens à primeira Tista identificada como Arikury-
roba schizophyllao



Bstas populações necessitam de uma observação mais acu-
rada para constatação da hipótese acima. Para tanto se anotou as
, ~areas de ocorrencia pela quilometr~em da estrada, re~istrando-se
boas populaçães entre os kms 90 e 1000

Oonstatou-se a época de floração dessas espécies e foi
f ~poss1vel se observar inflorescencias reeenabertas sendo visitadas

por abelhas conhecidas em toda a região Nordeste do Brasil com o
,nome Harapua" o

Na ve~etação t1pica da floresta a. observa a Attalea
oleifera e o "pati" (Slagru8 botrlophora), sendo comum também o
Bactris ferrusineac

A 3." km de Aracaju à. esquerda em direção a Esplanada.•foi'coletado exemplar de Bactris ferruginea com inflorescencias.• ,anomalas compostas por um espadice protegido por duas espatas
, ,internas e uma externa, alem disto o raque principal do espadice

apresentando uma bifurcação com pequenos ramos em tudo semelhante
, ~ao raque e ramos normais, com numero de ramos enquadrado no padrao

da espécie (54 ramos).
De Aracaju em direção a Maceió predomina o 3yagrus ~-

nata, ora mais frequente, ora menos frequente, disperso na ve~eta-
AlI _ N9ao ou por vezes formando aglomerados. Nao se observou nenhum exem

pIar de Attalea oleifera no percurso entre Aracaju e a divisa com
o Estado de Ala~oas.

Exatãmente 20km após a divisa com estado de AlagoRs se
Iobserva o primeiro exemplar de Attaaea oleifera, depois, ate Ma-

ceió observa-se alem desta espéCie o Syagrus GDronata, mais fre-
quente nas manchas de cerrado, o Bactris ferruginea e Euterpe sp,

na Floresta.
I são , da <Joroa Grande, pela BR-IOl (litoDe .aceio a Jose ,

ral observa-se ainda o Syagrus coronata que vai rareando ate eer-
ca de 30 km da divisa com o estado de Pernambuco.

, ,A despeito da maioria da ares esta hoje coberta pela
cultura da cana-de-açucar observa-se boa quantidade de Attalea
oleifera, tanto no meio do canavial como em campos de pastagens

, ,de areas com pecuariao
,A presença desta palmeira e contudo bem marcada nos

restos de matas conservados nos topos das elevações, onde sua po-
pulação foi aumentada após 8~ceortes efetuados na ve~etação para
retirada da madeirao



Pela BR-IOl não se observa no extremo Norte de Alagoae
a macaiba (Aorooomia intumescens) que vem aparecer poucos quilom~

I
,tros apoB a divisa deste estado com Pernambucoc

N ,Em Sao Jose da Coroa Grande se coletou em uma formação
,,.,. "florestal amostras de Des.ancus polyaoanthoBo Apos Sao Jose ate

,Recife e comum no percurso a presença da macaiba - A. intumescens
,e da Attalea aleifera, esta ultima menos frequenteo Ambas apre8e~

f 'tam muitos indiv1duos florados nesta epoaR do anoa

Em matas da Estação Experimental de Saltinho (IBDF) no
município de Rio Pormoso registra-se a presença de Bactris picke-
!!!, Bactris pectinata, Bactris fe.rruginea, Baotris humilis,
Bactris integrifolia, DeémoncuB polyacanthos, Desmonaus orthacan-
thos, Geonoma pauaiflora e Buterpe sp.

,
Luciano Santos de Lima


