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A palavra inselberg é de origem alemã e significa ilha-montanha. Compreende
 rochas solitárias, monolíticas, ou grupos de montanhas rochosas de granito ou
 gnaisse, geralmente ocorrendo em regiões de clima semi-árido e úmido.
 Caracterizados por terem uma vegetação bastante heterogênea devido às
 variações de hábitats que podem ocorrer (rocha exposta, fissuras na rocha e
 depressões); e às condições pedológicas, físicas e microclimáticas (maior
 exposição aos ventos, maior insolação, estresse hídrico, temperaturas elevadas,
 baixa disponibilidade de nutrientes, baixa umidade e dificuldade para fixação das
 raízes). Esses ecossistemas são comumente encontrados na região da Caatinga
 paraibana e ainda pouco estudados. Este trabalho teve por objetivo caracterizar a
 composição florística vascular de um inselberg localizado no município de
 Puxinanã - PB. Foram realizadas coletas quinzenais entre os meses de fevereiro
 e outubro de 2010. Todo o material em fase reprodutiva foi coletado e
 posteriormente prensado e identificado em nível de espécie. As análises incluíram
 todos os componentes da vegetação: herbáceas, trepadeiras, lianas arbustivas,
 arbóreas e epífitas. Foram registradas 97 espécies distribuídas em 35 famílias.
 Asteraceae (12 spp.), Euphorbiaceae e Fabaceae (9 spp. cada), Rubiaceae e
 Convolvulaceae (8 spp. cada) foram as cinco famílias melhor representadas em
 número de espécies, englobando 47,42% do total das registradas. Os dados
 obtidos fornecem subsídios para implementação de possíveis ações
 conservacionistas e o uso racional da área estudada e para a flora e vegetação
 da Caatinga.
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