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RESUMO
A espécie Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne., natural de Madagascar, na África, após ser introduzida no
Brasil vem proliferando-se rapidamente em extensas áreas no Nordeste brasileiro. Sua presença no bioma caatinga vem
causando grande preocupação para as comunidades extrativistas, visto que essa invasora causa morte de espécies nativas
de alto valor socioeconômico como a Copernicia prunifera (Mill) H. E. Moore., popularmente chamada de carnaúba. O
presente trabalho objetivou avaliar a estrutura de um fragmento de caatinga infestado por C. madagascariensis. Próximo
ao município de Pacatuba-CE uma área de carnaubal foi delimitada e para realizar uma avaliação da estrutura da
comunidade invadida, foram utilizados cálculos que são referências em estudos fitossociológicos como, índice de valor
de importância, índice de Shannon-Wiener (H’), índice de impacto ambiental de espécies exóticas (IIAE), além das
densidades e frequências relativas e absolutas dos indivíduos. A elevada frequência e densidade relativa da invasora, o
baixo H’ (1,86) e IIAE de 0,69, demonstram como a estrutura e diversidade da comunidade está sendo afetada pela
invasão. Concluímos que é urgente a intervenção e controle dessa invasora, uma vez que a vegetação nativa está sendo
ameaçada.
Palavras-chave: Invasão, biodiversidade, carnaúba.

Structure of a Fragment of Caatinga Infested by Cryptostegia madagascariensis
Bojer ex Decne
ABSTRACT
The species Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne., natural from Madagascar, in Africa, after being introduced
in Brazil, is pullulating quickly extensive areas of Brazilian Northeast. Its presence in the caatinga bioma is causing
considerable preoccupation to the extractivist communities, since this invader is causing the death of native species with
high socioeconomic value as the Copernicia prunifera (Mill) H. E. Moore., popularly known as carnaúba. The objective
of the present study was to evaluate the structure of a fragment of caatinga infested by C. madagascariensis. Nearby the
city of Pacatuba, CE, an area of carnauba forest was delimited to perform an evaluation of the invaded community
structure. We utilized calculations that are reference in phytosociological studies as, importance value index, ShannonWiener Function (H’), environmental impact of alien species (IIAE), densities, relative and absolute frequencies of the
subjects. The high frequency and relative density of the invasive species, the low H’ (1.86) and 0.69 IIAE, demonstrate
how the structure and diversity of the community is being affected by the invasion. We concluded that an intervention is
urgent the intervention and control of this invasive species, since the native vegetation is being threatened.
Keywords: Invasion, biodiversity, carnaúba palm.

Introdução
As invasões biológicas vêm atraindo

gradativamente mais atenção devido aos impactos
ambientais e econômicos que elas geram.
Atualmente, essas invasões dificultam a
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conservação da biodiversidade global (Maitre et
al., 2015; Padalia et al., 2015), uma vez que
espécies invasoras competem por recursos como,
luz, nutrientes, água e espaço com espécies
residentes (Souza et al., 2016; Nobis et al., 2018;).
Espécies invasoras vegetais causam
elevados gastos financeiros em métodos utilizados
na tentativa do controle. Essas, ainda quando não
controladas, afetam a cadeia produtiva de uma
região, devido aos distúrbios ecológicos causados,
principalmente,
em
espécies
utilizadas
economicamente pela sociedade (Rumlevorá et al.,
2016).
É necessário, para melhor gerenciamento
dessas invasões, compreender quais características
favoreceram o processo de invasão e quais
ambientes tendem a ser mais susceptíveis à invasão
do que outros, onde característica de cada espécie
e do ambiente invadido devem ser levadas em
consideração (Johnson e Léon, 2015).
Em diversos casos, a dificuldade no
controle de espécies vegetais invasoras está
relacionada com a semelhança de características
fisiológicas que essas apresentam com as espécies
nativas, onde, ainda, a carência de fatores
limitantes como, alta capacidade de competição
das espécies residentes, presença de predadores e
doenças, contribuem para uma rápida proliferação
e consequente dominância da invasora no ambiente
(Maitre et al., 2015).
Ribeiro et al. (2017) mostra que algumas
características reprodutivas e fisiológicas da
espécie invasora podem facilitar sua proliferação.
Exemplos de algumas das vantagens na competição
pelo ambiente são, por exemplo, o elevado número
de sementes por fruto, a alta percentagem de
germinação, a longevidade de sementes, a
regulação osmótica e a tolerância as mudanças
ambientais (Skálová et al., 2015), ocasionando,
assim, alterações no funcionamento e estrutura do
ecossistema local (Gorgone-Barbosa et al., 2016,
Nackley et al., 2017).
No Nordeste brasileiro é comum encontrar
áreas que foram convertidas em pastagens e
cultivos agrícolas serem abandonados (Ferreira et
al., 2016). Esses ambientes degradados costumam
ser regiões susceptíveis a invasões. Byun et al.
(2017) explica que a diminuição da biodiversidade
local diminui a resistência biótica à invasão, visto
que, a diminuição da biodiversidade em uma área
contribui para o estabelecimento de novas espécies
exóticas.
No Brasil a fitofisionomia da caatinga vem
enfrentando uma intensa degradação ambiental,
onde o uso do solo e atividades agrícolas com

introdução de plantas exóticas (Almeida et al.,
2015) aceleram o processo de desertificação e
homogeneização de espécies desse bioma.
Entre algumas das espécies vegetais
invasoras que tem acelerado o processo de
degradação do semiárido brasileiro temos,
Calotropis procera, Prosopis juliflora, Nicotiana
glauca (Fabricante et al., 2015), Sesbania virgata e
Cryptostegia madagascariensis (Souza et al.,
2016). Essas intensificam problemas ambientais,
principalmente por competirem com espécies
nativas e endêmicas que são de interesse
econômico do semiárido (Nascimento et al., 2014).
A espécie C. madagascariensis pertence à
família Apocynaceae e apresenta distribuição
natural ao longo da região ocidental de
Madagascar, na África. Crescendo em florestas
secas, áreas agrícolas, savanas e em pastagens
perturbadas, essa espécie apresenta porte arbustivo.
No entanto em ambientes que invadem consegue
desenvolver ramos laterais possibilitando que essa
consiga utilizar plantas residentes como suporte
atingindo, em alguns casos, até 15 m de altura
(Sousa et al., 2016). Assim, C. madagascariensis
ocasiona morte tanto das espécies que utilizam
como suporte, como outras espécies que se
encontrem em suas proximidades, devido ao
sombreamento da área (deflação fotossintética)
(Brito et al., 2015).
A germinação, floração e frutificação dessa
invasora africana ocorrem durante o ano todo. No
entanto a intensidade na produção de propágulos é
recorrente em períodos chuvosos, assim como em
solos com manchas úmidas (Sousa et al., 2017). A
espécie ainda se caracteriza pela presença de látex
presente em toda sua estrutura (Sousa et al., 2016).
Acredita-se que sua introdução tenha
ocorrido no Brasil para fins ornamentais (Silva et
al., 2018), devido a suas inflorescências de
coloração lilás. No entanto essa espécie se adaptou
ao semiárido brasileiro e, por apresentar rápida
proliferação, a mesma vem causando modificações
na estrutura das comunidades e homogeneização da
biodiversidade em ambientes que colonizam (Brito
et al., 2015).
Esses mesmos problemas também já foram
registrados em outras regiões onde a espécie
também é invasora como na Austrália, Marrocos,
México e Havaí (Medeiros et al., 2018).

No Brasil os maiores índices de invasão de
C. madagascariensis ocorrem nos estados do
Nordeste, onde matas ciliares e planícies aluviais
tem se mostrado regiões altamente invadidas por
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densos maciços dessa espécie. No Ceará essa
invasora, também conhecida popularmente como
unha-do-cão, localiza-se frequentemente nas
margens de cursos d’água, intensificando a
diminuição da vegetação da mata ciliar da caatinga
(Cruz et al., 2016; Sousa et al., 2017).
Uma espécie endêmica que ocorre nas
matas ciliares, principalmente, nos estados Piauí,
Ceará e Rio Grande do Norte (Rocha et al., 2015),
e que vem sofrendo intensa competição com C.
madagascariensis é a palmeira Copernicia
prunifera. Essa palmeira, pertencente à família
Arecaceae, também conhecida popularmente como
carnaúba, apresenta um alto valor socioeconômico
para as comunidades extrativistas, sendo a
diminuição dos carnaubais, devido a invasão de
unha-do-cão no semiárido, uma grande
preocupação social (Vieira et al., 2016).
A carnaúba é uma espécie vegetal de
grande porte. Alcançando, aproximadamente, de
10 a 20 m de altura, seu estipe pode chegar a um
diâmetro de 15 a 25 cm. Suas folhas são palmadas,
suas inflorescências são do tipo panícula e seus
frutos do tipo baga com forma ovóide (Rocha et al.,
2015). A emissão de folhas pode ser visualizada
durante todo o ano. Essa emissão constante
propicia a conservação da biodiversidade, uma vez
que as áreas utilizadas pela atividade extrativistas
são protegidas contra usos destrutivos como
agropecuária e desmatamento (Costa e Gomes,
2016).
Pela grande diversidade de usos para o
homem, C. prunifera também é conhecida como
árvore da vida. Presente nas folhas o pó cerífero,
matéria prima para a produção de cera, é
responsável por movimentar grande parte da
economia local. A cera das carnaúbas vem
apresentando diversos fins nos mais variados
campos da indústria (Costa e Gomes, 2016) como,
aplicações na indústria cosmética, farmacêutica
(Silva et al., 2018), alimentícia, eletrônica (Sousa
et al., 2015). Pereira et al (2014) ainda apresenta
que a cera apresenta alguns efeitos como
antioxidante, anti-inflamatório e antifúngico.
Além da cera, as folhas de C. prunifera
podem ser usadas na confecção artesanal, suas
fibras podem ser usadas na obtenção de papel
artesanal, seus frutos possibilitam alimentar
animais do agronegócio, seus troncos por ótima

resistência a pragas, são utilizados na construção de
casas e suas raízes são usadas na produção de
medicamentos para tratamentos de úlceras,
erupções cutâneas e reumatismo (Sousa et al.,
2015; Vieira et al., 2016).
Vale enfatizar que o impacto com espécies
residentes no semiárido brasileiro não é o único
problema econômico e ambiental relacionado com
a presença de C. madagascariensis. Indícios de
intoxicação alimentar causado pela espécie
africana em animais do agronegócio já foram
relatados, onde a morte desses animais gera perdas
no capital financeiro, uma vez que a pecuária,
assim como a atividade extrativista, é
imprescindível para a movimentação da economia
no país.
A observação do impacto de espécies
invasoras na biodiversidade nativa tem contribuído
para a conservação, recuperação e manejo dos
ecossistemas, principalmente quando esses se
encontram antropizados ou invadidos por espécies
exóticas invasora. Nesse contexto, o presente
trabalho objetivou avaliar a estrutura de um
fragmento de caatinga infestado por Cryptostegia
madagascariensis Bojer ex Decne.

Material e métodos
Área de estudo
.
O estudo foi realizado em um bosque de
carnaúba, inserido no bioma caatinga, localizado
próximo ao município de Pacatuba-CE (Figura 1)
nas coordenadas geográficas 04º 00’ 11” S e 38º
35’ 58” WO. O estudo ocorreu durante o período
seco, no mês de outubro.
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Figura 1. Localização geográfica do município de Pacatuba-CE e vista aérea da área experimental. Em amarelo
rota de acesso para área experimental. Adaptado do IPECE (2009).
O clima da região é caracterizado como
tropical quente úmido, apresentando verão
chuvoso, entre os meses de janeiro a maio, com
média pluviométrica de, aproximadamente, 1479,5
mm, temperatura média anual entre 26 a 28º C e
apresentando, predominantemente, solo podzólico
(IPECE, 2017). Embora a região seja caracterizada

semiárida sua proximidade de áreas montanhosas
favorece uma elevada pluviometria, devido ao
efeito orográfico (Silva et al., 2018).
A região delimitada para a realização do
estudo era caracterizada por apresentar atividade
extrativista, direcionada a retirada de folhas das
carnaúbas, embora grandes extensões da região já
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se encontravam infestadas pela exótica invasora C.
madagascariensis.

Amostragem da vegetação
A demarcação ocorreu pelo método de
parcelas aleatórias, onde nenhuma tendência ou
escolha de categorias de solo, vegetação ou
estratificação foi utilizada. Foram delimitadas 81
subparcelas
como
unidades
amostrais,
apresentando dimensão de 9 m² cada. Dentro de
cada unidade todos os indivíduos lenhosos foram
analisados com critério de inclusão de diâmetro à
altura do peito (DAP), sendo esse, igual ou maior a
3 cm e com altura maior ou igual a 1 m (Felfili et
al., 2011). O diâmetro dos indivíduos inventariados
foi medido com fita métrica e a altura dos
indivíduos foi estimada com auxílio de hastes de
madeira com 1 m de altura (Felfili et al., 2011;
Brand et al., 2015).
Todos os indivíduos presentes na área de
estudo tiveram identificação botânica mediante a
auxílio de mateiros e consultas na coleção botânica
do Herbário Prisco Bezerra, localizado na
Universidade Federal do Ceará.
Os parâmetros estruturais calculados
foram os recomendados pela literatura
especializada (Muller-Dombois e Ellemberg,
1974), tais como densidade absoluta (DA),
densidade relativa (DR), frequência absoluta e
frequência relativa (FA, FR), dominância (DoA,
DoR) em seus valores absolutos e relativos e o
índice de valor de importância de cada espécie
encontrada na área estudada (IVI).
Também foi calculado o índice de
diversidade de Shannon-Wiener (H’) (Shannon e
Weaver, 1949) e o impacto da espécie exótica
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decene
sobre a comunidade invadida, por meio do índice
de impacto ambiental de espécies exóticas (IIAE)
(Reaser et al., 2007).

espécies) e Fabaceae (cinco espécies) foram as
mais representadas na área estudada, sendo a
família Fabaceae a de maior abundância também
em outros trabalhos realizados no semiárido como
Brand et al. (2015) e Costa e Mesquita (2016).
A lista florística levantada também incluiu
espécies nativas registradas em outros estudos
desenvolvidos na vegetação caatinga como Júnior
et al. (2014), Ferreira et al. (2016), Sousa et al.
(2016), Sousa et al. (2017), onde foi possível
observar similaridade entre as famílias e espécies
encontradas.
Foi perceptível uma maior fitodiversidade
em outro trabalho desenvolvidos no mesmo bioma,
mas com pouca ou sem a presença da invasora,
deduzindo-se assim, que o aumento de indivíduos
da unha-do-cão pode influenciar na diminuição da
biodiversidade local onde se encontram (Sousa et
al., 2017).
O impacto da invasora torna-se mais
evidente quando é observada a abundância de
indivíduos de C. madagascariensis em relação às
das demais espécies nativas da região (Tabela 1).
De 430 indivíduos inventariados na área, foram
registrados que 147 eram da espécie invasora
(34%), mostrando, assim, a capacidade de
competição por espaço e recursos da espécie
exótica invasora com as demais espécies,
dificultando, consequentemente, a permanência de
espécies autóctones no ambiente invadido.
De acordo com Fabricante et al. (2015),
uma das principais características de espécies
invasoras encontradas no bioma caatinga é a
formação de densos maciços populacionais por
longas extensões. Em campo, foi possível observar
os densos maciços de C. madagascariensis,
refletindo aos resultados encontrados, elevados
valores de índices de dominância, densidade e
frequência da espécie.

Resultados e discussão
No total, foram inventariados 430
indivíduos nas subparcelas pertencentes a 10
famílias, 16 gêneros e 17 espécies. A família de
Cactaceae (duas espécies), Arecaceae (duas
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Tabela 1. Parâmetros estruturais da comunidade estudada.
FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR

N

FA

FR

DA

DR

DoA

DoR

Unha-do-cão

147

43,21

16,83

1,81

34,19

29,25

14,86

APOCYNACEAE
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne.
FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME POPULAR

N

FA

FR

DA

DR

DoA

DoR

ARECACEAE
Syagrus cearensis Noblick
Coco-babão

Copernicia prunifera (Miller) H. E. Moore

1

1,23

0,48

0,01

0,23

0,43

0,22

Carnaúba

90

69,14

26,92

1,11

20,93

71,25

36,19

Espinho-de-judeu

17

13,58

5,29

0,21

3,95

3,31

1,68

Pacotê

1

1,23

0,48

0,01

0,23

0,42

0,21

Mandacaru

2

2,47

0,96

0,02

0,47

0,53

0,27

Palma

1

1,23

0,48

0,01

0,23

0,6

0,31

Icó

2

2,47

0,96

0,02

0,47

0,47

0,24

Marmeleiro-preto

10

7,41

2,88

0,12

2,33

2,01

1,02

Marmeleiro-branco

2

2,47

0,96

0,02

0,47

0,54

0,28

Sabiá

51

41,98

16,35

0,63

11,86

21,65

11

BERBERIDACEAE
Berberis laurina Billb.

BIXACEAE

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.
CACTACEAE
Cereus jamacaru DC.
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
CAPPARACEAE
Capparis yco (Mart.)
EUPHORBIACEAE
Croton blanchetianus Baill.

Croton sincorensis Mart. ex Müll.
FABACEAE
Mimosa caesalpiniifolia Benth.
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose
Libidibia ferrea (Mart. Ex Tul.) L.P. Queiroz var.
Ferrea
Poincianella bracteosa (Tul.) L.P Queiroz

Pata-de-vaca

1

1,23

0,48

0,01

0,23

0,15

0,08

Unha-de-gato

19

8,64

3,37

0,23

4,42

3,66

1,86

Jucá

4

4,94

1,92

0,05

0,93

0,51

0,26

Catingueira

3

1,23

0,48

0,04

0,7

0,53

0,27

Mutamba

74

50,62

19,71

0,91

17,21

60,95

30,96

Guabiraba

5

3,7

1,44

0,06

1,16

0,62

0,31

MALVACEAE
Guazuma ulmifolia Lam.
MYRTACEAE
Campomanesia blanchetiana Landrum &
M.Ibrahim

N - Número de indivíduos; FA - Frequência absoluta; FR - Frequência relativa; DA - Densidade absoluta; DR - Densidade
relativa; DoA - Dominância absoluta; DoR - Dominância relativa.
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Quando comparado os parâmetros
estruturais da espécie invasora com a soma dos
parâmetros de todas as outras espécies nativas, a

espécie exótica apresentou uma densidade relativa
e frequência relativa considerável, com valores de
25 e 20% respectivamente (Figura 2).

Índices fitossociológicos

FR

Cryptostegia
madagascariensis
Cryptostegia
madagascariensis
Bojer
ex
Decne
Bojer ex Decne

DR

Demais espécies

DoR

0

20

40

60

80

100

Percentagem (%)
Figura 2. Parâmetros estruturais em percentagem de Cryptostegia madagascariensise Bojer ex Decne. e
demais espécies nativas no ambiente avaliado. DoR - Dominância relativa; DR - Densidade relativa; FR Frequência relativa.
O elevado índice de dominância relativa e
frequência relativa da espécie invasora C.
madagascariensis (Figura 3), também foram
encontrados no município de Ibaratema, onde
valores críticos de 85 e 65% respectivamente foram
apresentados (Sousa et al., 2017).
O elevado número de indivíduos de C.
madagascariensis pode estar relacionado com
diversos fatores morfológicos e fisiológicos da
espécie. Essa invasora apresenta elevado número
de sementes, podendo chegar a mais de 90
sementes por fruto, além de apresentarem alto
índice de germinação, longevidade elevada e
capacidade de permanecerem viáveis por longos
períodos de seca (Ribeiro et al., 2017). Além disso

a sua principal forma de dispersão, por anemocoria,
(Figura 3B) é outro fator que potencializa sua
proliferação e torna outros ambientes susceptíveis
à invasão (Silva et al., 2018).
Assim, constata-se, que apresentam uma
alta densidade no banco de sementes da região
(Figura 4), sendo um problema ao interferirem no
suprimento de novos indivíduos para a comunidade
vegetal nativa, dificultando assim uma regeneração
natural do ambiente (Schorn et al., 2013).
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Figura 3. Inflorescência da espécie invasora Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne (A) e fruto
maduro com sementes se dispersando por anemocoria (B).
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Figura 4. Presença de indivíduos jovens de Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne, e seu fruto
aberto com sementes já dispersas no banco de sementes.
Embora a invasora tenha apresentado altos
valores de frequência, a espécie Copernicia
prunifera (Mill) H. E. Moore ainda apresentou a
maior frequência total da região, porém, muitas
palmeiras encontravam-se rodeadas e usadas como
suporte pela exótica invasora C. madagascariensis,
assim como outras espécies encontradas no mesmo
ecossistema, sendo ilustrado na Figura 5 (Vieira et
al., 2016).
Em relação ao índice de Shannon (H’) os
valores de referência são entre 1,5 e 3,5, onde esse
último significa que há uma elevada biodiversidade
da região analisada. Como resultado tivemos que o
a diversidade (H’) foi 1,86. Assim podemos
caracterizar que o ambiente observado no presente
estudo apresentou baixíssima diversidade.
Essa baixa diversidade é comum ser
encontrada em ambientes invadidos por espécies
exóticas invasoras. No trabalho de Sousa et al
(2017) ao avaliarem três ambientes com diferentes
níveis de intensidade de invasão pela espécie
africana C. madagascariensis verificou que nas
áreas com maior número dessa invasora a
diversidade (H’) local foi bem menor (0,85) do que
a diversidade encontrada em áreas com baixa
intensidade de invasão (2,50).

Compreender o índice de biodiversidade
de um local invadido é fundamental para viabilizar
o impacto já causado e desenvolver programas de
recuperação dessas áreas (Cabacinha e Lafetá,
2017). Esses resultados que representam a
intervenção de invasoras na diversidade local
corroboram com estudos que afirmam sobre o
principal problema das espécies exóticas quanto à
perda global da biodiversidade (Sun et al., 2016).
Populações
residentes
podem
até
apresentar espécies em processo de extinção
devido à invasividade de espécies exóticas. Essas
invasões podem trazer consequências irreparáveis
e significativas para o meio. Logo podemos
presumir que a presença da espécie C.
madagascariensis pode ser grande responsável por
alterar a fitodiversidade da área estudada,
reduzindo consequentemente o valor de
importância das espécies nativas inventariadas,
uma vez que o valor de importância tende a estar
diretamente relacionado com a frequência e
densidade relativa da população local (Costa e
Mesquita, 2016).
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C

Figura 5. Presença da espécie invasora Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne e da espécie Copernicia
prunifera (Mill) H. E. Moore na área estudada (A). Espécies sendo utilizadas como suporte pela invasora
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africana como, a palmeira Copernicia prunifera (Mill) H. E. Moore (B) e espécies do gênero Croton (C).
A análise estrutural, considerando todas as
espécies presentes na área de estudo, apontou C.
prunifera como a espécie de maior valor de
importância VI igual a 33%, demonstrando assim
sua relevância não apenas econômica e social, mas
também sua importância ecológica no ecossistema
(Figura 6). A segunda com maior VI foi a espécie
Guazuma ulmifolia Lam. (mutamba) com VI 27%.

Silva et al. (2016) apresenta que G. ulmifolia é
considerada uma espécie secundária inicial,
relacionada a estágios iniciais de sucessão.

Bauhinia cheilantha (Bong)
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.
Syagrus cearensis Noblick
Poincianella bracteosa (Tul.) L.P Queiroz

Espécies inventariadas

Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Capparis yco (Mart.)
Cereus jamacaru DC.
Croton sincorensis Mart. ex Müll.
Campomanesia blanchetiana Landrum &…
Libidibia ferrea (Mart. Ex Tul.) L.P.…
Croton blanchetianus Baill
Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose
Berberis laurina Billb.
Mimosa caesalpiniifolia Benth.
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex…
Guazuma ulmifolia Lam.
Copernicia prunifera (Miller) H. E. Moore
0,00

10,00

20,00

30,00

Índice de valor de importância
Figura 6. Índice de valor de importância das espécies inventariadas.

O número de indivíduos dessa espécie
nativa na área torna-se extremamente importante,
visto que há interesse de propagação de espécies

nativas para a recomposição da paisagem, seja por
invasões ou por outros impactos antrópicos. No
entanto quando observamos o valor de importância
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de C. madagascariensis em relação às demais
espécies nativas, temos uma discrepância da
invasora com as outras 14 espécies constatando
assim, mais uma vez, o desequilíbrio estabelecido
pela espécie africana no ambiente.
Novamente, a baixa riqueza relacionada
com a presença da espécie invasora é ratificada
também pelo índice de impacto ambiental de
espécies exóticas (IIAE), calculado a partir do
coeficiente do impacto ambiental, cujo índice, de
acordo com Reaser et al. (2007), variam de -1 a 1,
onde quanto mais próximo do extremo negativo,
mais acentuado é o grau de invasão,
compreendendo que valores negativos indicam que
a espécie invasora já causou alterações na estrutura
da comunidade.
O valor do IIAE no presente trabalho foi de
-0,69, onde ainda segundo Reaser et al. (2007),
valores abaixo de 0,80 já indicam a ocorrência de
danos para a biodiversidade local, pois representam
que aproximadamente 20% da área encontram-se
ocupadas apenas pela vegetação invasora,
necessitando de intervenções, manejos e
monitoramento eficientes no ambiente invadido.
Vale destacar que, o elevado número de
espécies invasoras, além de ocasionar danos
estruturais nas comunidades invadidas, são
responsáveis por causarem alterações nas
propriedades ecológicas como no ciclo de
nutrientes,
produtividade,
distribuição
de
biomassa, acúmulo de serapilheira, mudanças na
cadeia alimentar e modificações na relação
polinizador planta (Sousa et al., 2017).
Alterações das características químicas e
na microbiota do solo são exemplos das
modificações que C. madagascariensis já vem
causando nos ambientes onde invadem. Essas
mudanças nas propriedades ambientais que as
espécies nativas já se encontravam adaptadas
podem ser fator determinante para a diminuição da
fitodiversidade, afetando espécies nativas que já se
encontravam nessas áreas como a espécie
endêmica da caatinga, C. prunifera (Souza et
al.,2016).
A produção de compostos químicos por C.
madagascariensis também é outra característica
que potencializa sua invasividade. Esses
compostos liberados são capazes de inibir a
germinação e até desenvolvimento de outras
espécies (alelopatia) que, consequentemente,
dificultam a realização de uma regeneração natural
de um ecossistema (Araújo et al., 2017).
Sabe-se que o índice calculado representa
a situação atual da invasão biológica em um

determinado ambiente, não sendo capaz de prever
futuramente o potencial invasor na comunidade
vegetal, fazendo-se necessário uma rápida
intervenção no manejo ambiental em áreas que já
apresentam a espécie invasora (Santana e Encinas,
2008).
Embora ocorra diversos desafios para o
controle e manejo de invasões, devido a constante
introdução de espécies exóticas pelas atividades
humanas, Halmy et al. (2019) apresenta que já
existem técnicas de monitoramento remoto capazes
de controlar e evitar invasões, além de possibilitar
prever com eficiência as regiões com risco
potencial de invasão. Esses monitoramentos
também são usados para detectar o nível de
degradação dos ecossistemas naturais invadidos
(Cardinelli et al., 2017).
Para que ocorra sucesso nos resultados de
ações de erradicação de diversas espécies
invasoras, entre elas C. madagascariensis, um bom
planejamento, persistência e apoio dos órgãos
governamentais são imprescindíveis para o êxito.
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Conclusão
Em função dos resultados obtidos em
fragmento de caatinga com presença de
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne ,
foi possível concluir que:

1. A espécie exótica invasora Cryptostegia
madagascariensis ocasiona impactos estruturais na
comunidade vegetal estudada, afetando espécies
residentes desde banco de sementes até indivíduos
adultos;
2. A espécie invasora apresentou o maior
número de indivíduos presentes na área de estudo,
com maior frequência, densidade e dominância
relativa quando comparada com as demais espécies
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nativas.
3. A palmeira endêmica e de grande
importância para a comunidade extrativista,
Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore, é
altamente ameaçada pela presença da invasora
onde muitas já se encontravam usadas como planta
suporte.
4. A espécie invasora diminui a
diversidade de indivíduos sendo responsável pela
homogeneização de espécies no local.
5. É necessário intervenção urgente no
controle e manejo dessa invasora no Estado do
Ceará.
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