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Nos ambientes tropicais úmidos e semi-áridos, as margens dos rios encontram-se colonizadas 
por vegetação de porte arbóreo com composição florística e fisionomia especiais, não obstante 
pertencerem à mesma comunidade vegetacional dominante do seu entorno, sendo 
denominadas de mata ripária, ciliar, ribeirinha, aluvial, beiradeira e às vezes galeria. O 
objetivo do presente estudo foi conhecer a estrutura, tipologia e estado atual da vegetação 
ripária e da paisagem das margens do rio Jacuípe no município de São Sebastião do Passé – 
BA, durante o ano de 2007. A malha amostral foi composta por oito pontos de coletas (PCs) 
dispostos ao longo do perfil longitudinal do rio, ordenados com rumo jusante. Estes pontos 
foram posicionados com auxilio de GPS. Para o levantamento foi utilizado o método do 
caminhamento através de trilhas existentes, utilizado para levantamento florístico qualitativo. 
Foram coletados exemplares das espécies vegetais que se encontravam floridas e frutificadas 
para posterior identificação. A identificação dos exemplares das espécies de planta coletadas 
foi realizada através de consulta a bibliografia especializada com comparação das exsicatas. A 
vegetação amostrada nos oito PCs estava representada por indivíduos de porte herbáceo, 
arbustivo e arbóreo, e compreendeu 44 famílias de plantas vasculares magnoliofitas, com 68 
gêneros e 49 espécies principais. As famílias mais representativas foram Anacardiaceae, 
Myrtaceae, Fabaceae, Mimosaceae, Cyperaceae, Rubiaceae, Malvaceae e Palmae 
(Arecaceae). Inga sp representou o táxon de maior freqüência nas margens do rio. Quanto à 
fisionomia, de forma geral, está constituída pelos estratos arbóreos e subbosque. O extrato 
arbóreo apresenta porte de altura intermediaria com indivíduos registrando altura média de 14 
metros e estrutura vegetacional do tipo formação ombrófila densa aluvial ou simplesmente 
mata ripária de dossel descontinuo. Para o presente momento, a cobertura vegetal de mata 
riparia remanescente do citado rio totaliza 272 ha, onde a expansão das pastagens, a cultura da 
cana-de-açúcar e o cenário urbano se constituem nos principais processos antrópicos de sua 
alteração e redução, refletindo em risco para a hidrologia florestal. 
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