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O conceito  de  sucessão  ecológica  mostra  que  mudanças  nas  condições  e  recursos  de  um
ambiente alteram a composição de uma comunidade ao longo do tempo.  Em afloramentos
rochosos comuns em serras, podem ser perceptíveis vários estágios sucessionais distintos
(ilhas  de  vegetação),  sendo  os  iniciais  compostos  por  solos  rasos  e  arenosos  ou  fendas,
enquanto  que  os  tardios  possuem  solos  mais  profundos  e  ricos  em  matéria  orgânica.
Assim,  espera-se  que  haja  uma  diferença  nos  padrões  de  composição  e  estrutura  da
vegetação  em  ilhas  de  estágios  sucessionais  diferentes.  O  presente  trabalho  teve  como
objetivo mostrar as mudanças na composição da comunidade de angiospermas das ilhas de
vegetação de acordo com seus estágios sucessionais. O local de estudo foi um afloramento
rochoso (Lajeiro) localizado na Reserva Particular de Patrimônio Natural Serra das Almas
(Crateús  -  CE).  Para  realização  do  estudo  foram  feitos  três  transectos  paralelos,  neles,
foram  coletados  dados  das  ilhas,  como:  número  de  espécies,  altura  e  perímetro.
Posteriormente,  as  ilhas  foram  classificadas  de  acordo  com  o  número  de  espécies  em  4
categorias:  1)  ilhas  com uma  espécie;  2)  ilhas  com duas  a  quatro  espécies  diferentes;  3)
ilhas  com  cinco  a  oito  espécies  distintas  e  4)  ilhas  com  16  espécies.  Ao  todo  foram
encontradas  23  espécies  de  angiospermas,  sendo  típica  do  primeiro  estágio,  Vernonia
cotoneaster  (Asteraceae);  do  segundo  estágio,  Chamaecrista  flexuosa  (Fabaceae)  e
Encholirium spectabile  (Bromeliaceae),  do  terceiro  Pilosocereus  gounellei  (Cactaceae)  e
do quarto Senna cearensis (Fabaceae). A partir desses dados verificou-se que a riqueza de
espécies aumenta de forma cumulativa seguindo a ordem crescente  de tamanho das ilhas
de  vegetação  (R2  =  0.7925;  p  <  0.0001).  Os  resultados  encontrados  seguem  os  padrões
observados  em  estudos  anteriores  acerca  das  relações  espécie-área,  segundo  as  quais  a
riqueza de espécies tende a aumentar de acordo com o crescimento da área analisada.
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