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Seção: Ecologia Vegetal
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O Centro de endemismo Pernambuco inclui todas as florestas entre os estados do Rio Grande do Norte e 
Alagoas. Dentre essas, inserida como um ecossistema adjacente à Floresta Atlântica sensu lato, encon-
tram-se as Restingas. O objetivo deste trabalho foi obter uma ferramenta que padronizasse os diferentes 
níveis de antropização das áreas estudadas, e assim minimizar os efeitos dessa variável que, muitas vezes, 
causa ruídos na obtenção de dados estruturais. Essa ferramenta foi usada em um estudo de maior abran-
gência, no qual um banco de dados foi montado através de trabalho de campo e compilação de estudos 
fitossociológicos desenvolvidos no Nordeste, perfazendo um total de sete áreas. As áreas foram avaliadas 
através de diferentes formas de impacto que serviram como critério de separação, de forma que, o conjunto 
dessas características enquadrasse as áreas em diferentes níveis de antropização partindo do pressuposto 
de que os indicadores devem ser simples, objetivos, confiáveis e mensuráveis. Para avaliar a severidade 
de antropização das restingas, foram preestabelecidas notas, constituído por uma escala variando de 1 a 
5, para denominar o “Índice de Impacto Antrópico” (INIPAN). Para avaliar o INPAN foram consideradas as 
características: presença de serrapilheira na área; indícios de corte; presença de cipó na composição fisio-
nômica; presença de epífitas; altura e diâmetro das espécies. O INIPAN foi atribuído para cada área a partir 
das análises dos dados estruturais da vegetação, visitas as áreas e histórico dos últimos dez anos da vege-
tação. Dentre as restingas analisadas, Cabedelo apresentou características que se enquadram no índice de 
baixa severidade de antropização (1); No extremo (áreas com impacto muito severo) foi enquadrada a área 
de Sirinhaém (5); A área de Maracaípe foi apontada como menor severidade (2); Pipa, Baia Formosa e Ma-
rechal Deodoro foram classificadas como áreas de severidade moderada (3); e Tamandaré com o impacto 
de antropização severo (4).
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