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Introdução

O Pólo Gesseiro do Araripe possui uma das maiores 
jazidas de gipsita do planeta, com uma reserva 
estimada em mais de um bilhão de toneladas, sendo 
responsável por mais de 90% da produção nacional de 
gesso. O gesso, além da área agrícola, é largamente 
utilizado nas áreas odontológica, ortopédica, vidreira, 
automobilística, da construção civil e cerâmica.

A valorização do gesso trouxe uma repercussão 
muito positiva para a economia pernambucana, 
constituindo-se numa importante cadeia produtiva, 
responsável por mais de 12 mil empregos diretos e 
mais de 60 mil indiretos no Estado. As atividades 
extrativas estão concentradas na região do Araripe, nos 
municípios de Araripina, Ipubi, Trindade, Ouricuri e 
Bodocó.

Por outro lado, esta atividade de mineração tem sido 
realizada sem critérios para a conservação dos recursos 
e dos serviços dos ecossistemas de caatinga do pólo 
gesseiro [1]. Dentre os problemas ambientais mais 
relevantes destacam-se: as cavas abandonadas pela 
mineração da gipsita e as pilhas de rejeitos da extração, 
chamados bota-foras, que constituem na mudança 
dramática da paisagem pela instalação de vegetação 
dominada por espécies invasoras e pelos sérios danos à
dinâmica da água de superfície (assoreamento de 
cursos d'água e barragens) e de sub-superfície 
(contaminação). Outros problemas são gerados pelo 
desmatamento da caatinga para obtenção de carvão a 
ser utilizado na calcinação do gesso, especialmente em 
usinas de pequeno a médio porte.

Apesar de a legislação vigente prever a reabilitação e 
integração das áreas mineradas à paisagem 
circunvizinha, pouco tem sido feito em relação a isto. A 
escassez de pesquisas elaboradas no tocante à dinâmica 
da vegetação, à gestão e recuperação destas áreas e do 
aproveitamento dos resíduos gerados por essa atividade 
dificulta a implantação de políticas que minimizem os 
impactos gerados e promovam o desenvolvimento 
sustentável para a região.

Neste contexto, o presente projeto vem contribuir 
com o conhecimento da evolução florística e estrutural 
da vegetação dos bota-foras, o que vai permitir traçar 
planos de recuperação e revegetação dessas áreas 
impactadas pela atividade mineradora, com espécies 
lenhosas oriundas da vegetação nativa, segundo o 
processo da sucessão ecológica, gerando melhoria das 
condições ambientais e sócio-econômicas dessa região. 
Para isso tem como objetivo caracterizar uma serie de 
comunidades vegetais de idades crescentes, entre dois e 
três anos, entre seis e sete anos e entre 10 e 11 anos, 
desenvolvidas em áreas de bota-fora a partir da última 
deposição de estéril e rejeitos da mineração de gipsita e 
abandonadas pelo uso. E, também caracterizar a 
comunidade de caatinga em estádio avançado da 
sucessão ecológica presente na mesma região dos bota-
foras analisados.

Material e métodos

A zona de estudo localizou-se no município de Ipubi, 
microrregião do Araripe, em Pernambuco, com clima 
BShw’ (Köppen), semi-árido quente. Dentro deste 
município e onde havia mineração da gipsita foram 
selecionados bota-foras recobertos com vegetação de 
diferentes idades como áreas de estudo. Em seguida se 
procedeu ao levantamento florístico e estrutural dessas 
comunidades vegetais de diferentes idades, entre dois e 
três anos, entre seis e sete anos e entre 10 e 11 anos, 
desde a última deposição de rejeito e estéril em áreas 
de bota-fora. Além dessas comunidades foi realizado 
levantamento em fragmentos de caatinga em estágio 
avançado da sucessão em áreas próximas aos bota-foras 
analisados.

O trabalho de campo foi realizado durante os meses 
úmidos, de fevereiro a julho de 2009. A vegetação foi 
amostrada pelo método das parcelas [3]. As parcelas 
foram georeferenciadas e mediram 20 m x 10 m, nelas 
foram amostrados todos os indivíduos lenhosos com 
diâmetro no nível do solo (DNS) igual ou superior a 3 
cm, e altura total igual ou maior que 1 m. No interior de 



cada uma dessas parcelas foi delimitada uma sub-
parcela de 10 m x 2 m onde foram amostradas as 
plantas com DSN menor que 3 cm e altura total igual 
ou maior que 0,5 m [4]. Foram no total 16 parcelas, 
quatro para cada situação de estudo.

Os dados de altura e diâmetro ao nível do solo por 
indivíduo e densidade por espécie estão sendo tratados 
no laboratório de Ciências Ambientais (LACA), da 
Área de Ecologia, Departamento de Biologia. As 
espécies estão sendo identificadas através de coleta do 
material botânico e sua comparação com exsicatas do 
acervo do Herbário Sérgio Tavares do Departamento 
de Ciência Florestal da UFRPE.

Resultados e Discussão

As comunidades vegetais com idade de dois a três
anos de colonização dos bota-foras amostrados 
apresentaram oito espécies de lenhosas com diâmetro 
igual ou maior que 3 cm. Entre elas o para-raio 
(Nicotiana glauca Graham) foi dominante com 75,5% 
da densidade total.  Nesses mesmos bota-foras as 
plantas com diâmetro menor que 3 cm pertenceram a 
15 diferentes espécies, sendo a leucena [Leucaena 
leucocephala (Lam.) de Wit] a mais abundante com 
65,9% de todas as plantas (Tab. 1). 

Nos bota-foras as comunidades vegetais de idade 
entre seis e sete anos apresentaram quatro espécies 
plantas com diâmetro igual ou maior que 3 cm, neste 
conjunto foi dominante a espécie leucena com 92,7% 
de todas plantas amostradas. Nessas mesmas 
comunidades foram encontradas quatro espécies de 
plantas com diâmetro menor que 3 cm, onde a leucena 
também foi dominante com 73,2% da densidade total
(Tab. 1).  

Nas comunidades vegetais, instaladas nos bota-foras 
entre 10 e 11 anos atrás, 18 espécies apresentaram 
diâmetro igual ou maior que 3 cm, entre elas a leucena
foi dominante com 69,9% da densidade total. No 
conjunto de plantas com diâmetro menor que 3 cm 
foram encontradas 11 espécies e a leucena representou 
60,0% de todas essas plantas (Tab. 1).

Vizinhos aos bota-foras os fragmentos de caatinga 
conservada amostrados, vegetação testemunha, 
apresentaram 26 espécies com diâmetro igual ou maior 
que 3 cm, entre elas a mais abundante foi o marmeleiro 
(Croton sp) com 56,7% da densidade total. Entre as 
plantas com diâmetro menor que 3 cm foram 
observadas 14 espécies, a mais abundante foi 
Wissadula sp com 29% da densidade dessas plantas
(Tab. 1).

Com relação a densidade das lenhosas com diâmetro 
igual ou maior que 3 cm observou-se que foi maior na 
vegetação testemunha com 6.350,0/ha, e menor na 
comunidade de idade mais recente com 612,5/ha. As 
comunidade de seis a sete anos e de 10 a 11 anos 
apresentaram densidades semelhantes, 4.475,0/ha e 
4.485,5/ha, respectivamente (Tab. 1). 

A densidade das plantas com diâmetro menor que 3 
cm foi maior na comunidade de 10 a 11 anos, 
13.875,0/ha, e menor na testemunha, 9.875,0/ha. As 
demais comunidade apresentaram densidades 
semelhantes (Tab. 1).

As espécies dos bota-foras que mais contribuíram 
com a densidade das plantas foram inicialmente o para-
raio (entre as lenhosas de diâmetro igual ou maior que 
3 cm) e a leucena (entre as de diâmetro menor que 3 
cm). A primeira não foi encontrada nas comunidades de 
idade maior que três anos. Nas comunidades com mais 
de seis anos a leucena é dominante entre todas as 
lenhosas, mas a dominância diminui quando são 
comparadas as comunidade de seis a sete anos com as 
de 10 a 11 anos. Essa espécie não foi encontrada na 
comunidade testemunha. 

Para as plantas de diâmetro igual ou maior que 3 cm 
a comunidade testemunha também apresentou 
dominância, mas em intensidade mais moderada que 
nos bota-foras, e de espécie nativa o marmeleiro. 

A espécie leucena é exóticas e invasora, assim 
caracterizada por estar em ambiente diferente do seu 
local de origem e por apresentar altas taxas de 
crescimento, reprodução e dispersão [2]. Ela encontra 
facilidade para ocupar as áreas que foram degradadas 
pela mineração e com rapidez expandem sua 
população, formando um conjunto denso de árvores, 
dificultando a entrada de outras espécies. Com o 
decorrer do tempo vai renovando sua população e 
empobrecendo a caatinga. 

A conservação dos fragmentos de caatinga são 
nesses ambientes influenciados pela mineração da 
gipsita a única maneira de evitar a erradicação das 
espécies nativas, uma vez que a leucena não é capaz de 
se instalar e competir com as nativas estabelecidas.
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Tabela 1- Número de espécies e densidade de plantas por hectare segundo as categorias de lenhosas com DSN (diâmetro 
no nível do solo) maior ou igual a 3 cm e altura total igual ou maior que 1 m, e lenhosas com DSN menor que 3 cm e 
altura total igual ou maior que 0,5 m, para a vegetação instalada nos bota-foras da mineração de gipsita a diferentes 



idades, 2 a 3 anos, 6 a 7 anos e 10 a 11 anos, e também para a comunidade de caatinga em estágio avançado da sucessão 
ecológica (testemunha).

Idade da comunidade vegetalCategorias de plantas 

amostradas 2 a 3 anos 6 a 7 anos 10 a 11 anos

Comunidade vegetal

Testemunha

Lenhosas DNS ≥

3 cm e altura ≥ 1 m

Número de espécies 8 4 18 26

Densidade plantas/ha 612,5 4.475,0 4.485,5 6.350,0

Lenhosas DSN < 3 

cm altura ≥ 0,5 m 

Número de espécies 15 4 11 14

Densidade plantas/ha 10.625,0 10.250,0 13.875,0 9.875,0




