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O Parque Nacional Serra de Itabaiana situado na zona de transição entre os domínios
morfoclimáticos  mata  Atlantica  e  a  Caatinga  do  Nordeste.  Este  estudo  analisou  a
vegetação e distinguiu sua estrutura em diversos habitats da unidade de conservação
federal   PARNA- Serra  de  Itabaiana.  Neste  estudo  apresentaremos  os  avanços  dos
estudos realizado em 2008 sobre fenologia de 35 especies arboreas, zoneamento das
formações  vegetais  florestais  e  não  florestadas  que  compunha  a  cobertura  original
compunha  as  Serras:  Comprida,  Itabaiana  e  Cajueiro.  Em  2009  avaliamos  a
dinâmica de produção de biomassa,  decomposição e suas  implicações  na produção
de material comburente e em 2010 concluimos sobre a dinâmica da matéria orgânica
do solo e avalizamo as taxas de turnover da Mos.  Analisamos as razoes isotópicas 13

C/12C  PDB  das  plantas,  do  solo  e  carvoes  de  origem  de  paleoincendios.  A  analise
multidisciplinar  dos  resultados  indicam que  a  predominância  de  formações  abertas
naturais  de  Campos  graminosos  estimados  em  3289  hectares,  principalmente  em
regiões  de  relevo  acidentado  e  encostas,  seguido  das  formações  florestais  que
cobrem 2643 hectares e às matas secundárias e  capoeiras  representam 586 ha.  Nas
Areias Brancas, o solo arenoso quartizosos autoctone, cobre 347 hectares do Parque
Nacional está situada na face leste das Serras de Itabaiana e Comprida tem relevada
importância  ecológico  devido  a  grande  diversidade  de  plantas,  212  especies
identificadas,  adaptadas  às  condições  escleromorfica  e  ologotrófica.  Os   solos
expostos  tem  uma  área  de  699  hectares  enquanto   retiradas  de  solo  nas  olarias
representa  atualmente  131 hectares  do  Parque.  A estrutura  da  vegetação  nas  areias
brancas  está  marcada  por  associaçoes  e  formaçoes  de  gradientes  de  Clusiaseae  +
Bromeliaceae, Arecaceae + Dilleniaceae, Leguminosae + Ericaceae + Bromeliaceae.
As áreas antropizadas se concentram nas bordas do parque e próximo às estradas e
trilhas foram identificadas como sendo freqüentemente associada aos incendios foco
de poluição e depredação. Nas borda das matas os  incêndios têm origem no cultivo
de cana e às plantações nas áreas próximas aos povoamentos. A heterogeneidade dos
habitats  no  entanto  estão  associados   a  estrutura  fitofisionomica  de  vegetação
arbóreo  das  matas  e  das  áreas  abertas  uma  vegetação  arborea-  arbustiva  com
diferentes  componetes  fitossociologico,  todavia   nas  areias  brancas  os  resultados
sobre  a  frequencia  dos  paleoincendios  e  MOS  foi  estimado  que  deste  7000  anos
Kcal  AP  pode  estar  fortemente  associado  a  origem  antrópico  e  isto  levanta  a
hipotese  do  escleromorfismo  antropioo  a  qual  vem  modificando  as  estruturas  das
comunidades locais, enquanto as matas foram mais abertas cujos valores isotópicos
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do 13C variaram -17 a -24 mil% durante o Holoceno superior até medio 3000 anos
AP,  estes  valores  são  similares  ao  valores  das  areias  brancas  atuais  13C  -24mil%
que  a  atual  durante  todo  o  Holoceno..  á  uma  grande  diferenciação  na  diversidade
floristica e estrutural entre as vegetações fechadas e abertas.  
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