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“Naquele dia, no meio do jantar, eu contei que tentara pegar 

na bunda do vento — mas o rabo do vento escorregava muito 

e eu não consegui pegar. Eu teria sete anos. A mãe fez um 

sorriso carinhoso para mim e não disse nada. Meus irmãos 

deram gaitadas me gozando. O pai ficou preocupado e disse 

que eu tivera um vareio da imaginação. Mas que esses vareios 

acabariam com os estudos. E me mandou estudar em livros. Eu 

vim. E logo li alguns tomos havidos na biblioteca do Colégio. E 

dei de estudar pra frente. Aprendi a teoria das ideias e da 

razão pura. Especulei filósofos e até cheguei aos eruditos. Aos 

homens de grande saber. Achei que os eruditos nas suas altas 

abstrações se esqueciam das coisas simples da terra. Foi aí que 

encontrei Einstein (ele mesmo — o Alberto Einstein). Que me 

ensinou esta frase: A imaginação é mais importante do que o 

saber. Fiquei alcandorado! E fiz uma brincadeira. Botei um 

pouco de inocência na erudição. Deu certo. Meu olho começou 

a ver de novo as pobres coisas do chão mijadas de orvalho. E vi 

as borboletas. E meditei sobre as borboletas. Vi que elas 

dominam o mais leve sem precisar de ter motor nenhum no 

corpo. (Essa engenharia de Deus!) E vi que elas podem pousar 

nas flores e nas pedras sem magoar as próprias asas. E vi que 

o homem não tem soberania nem pra ser um bentevi.” 

Manoel de Barros 

"Memórias Inventadas - A Terceira Infância" 
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LEGENDA DAS PRANCHAS: 

 

1. Paisagem do Campo Cheiroso, área sem indícios de perturbação recente. 

2. Paisagem do Campo Cheiroso, área com plantio de Cocos nucifera (Arecaceae). 

3. Hohenbergia castellanosii (Bromeliaceae). 

3. Flor de Comolia ovalifolia (Melastomataceae). 

4. Vellozia dasypus (Velloziaceae). 

5. Melocactus violaceus (Cactaceae).  



RESUMO 

Mussununga é uma formação vegetal presente no domínio Mata Atlântica, encontrada 

sobre os tabuleiros no norte do Espírito Santo e sul da Bahia. Esta vegetação ocorre 

sobre manchas de solos de areia branca em meio a florestas e possui fisionomias 

similares às das restingas. O presente trabalho foi realizado em uma Mussununga 

herbáceo-arbustiva no sul da Bahia, Brasil. Parte desta área sofreu uma perturbação no 

passado devido ao cultivo de Cocos nucifera L., no entanto o cultivo foi abandonado. O 

objetivo geral desse trabalho foi analisar a estrutura e composição desta comunidade 

vegetal e avaliar suas relações florísticas com outras áreas. O primeiro capítulo aborda 

apenas o trecho da área sem indícios de perturbação recente. Foi avaliada a estrutura, e 

a composição da vegetação da área. Na área de estudo foram encontradas 76 espécies 

subordinadas a 37 famílias botânicas e as famílias mais ricas foram Fabaceae, 

Orchidaceae e Myrtaceae. A diversidade foi baixa (H'=2,53nats), no entanto a área 

apresentou uma grande heterogeneidade ambiental. Posteriormente, foi realizada uma 

análise florística a fim de verificar quais são os padrões de similaridade entre 20 áreas 

de vegetação sobre solo de areia branca na Costa Atlântica do Brasil. Os resultados 

indicaram uma forte correlação espacial e baixa correlação com as variáveis ambientais. 

No segundo capítulo, o trecho de área sem indícios de perturbação recente e o trecho 

perturbado foram comparados em relação à riqueza, diversidade, composição e 

representatividade de grupos funcionais. A riqueza e a diversidade foram semelhantes 

em ambas as áreas, contudo a composição apresentou grande diferença. A espécie mais 

abundante nas duas áreas foi Renvoizea trinii (Poaceae). Pteridium arachnoideum 

(Dennstaedtiaceae) aumentou consideravelmente na área perturbada. Os grupos 

funcionais apresentaram diferenças significativas em suas coberturas médias em função 

das áreas.  

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Mussununga is a vegetation type present in the Atlantic Forest, occurring on tablelands 

in the north of Espirito Santo and southern Bahia. This vegetation occurs on patches of 

white sandy soil embedded within forest areas and retains physiognomies similar to 

restinga vegetation. This work was performed in a herbaceous/shrub Mussununga area 

in southern Bahia, Brazil. Part of this area was subjected to a disturbance in the past due 

to the cultivation of Cocos nucifera L., however the cultivation was abandoned. The aim 

of this study was to analyze the structure and composition of this plant community and 

evaluate the floristic relationships with other areas. The first chapter covers only the 

area with no evidence of recent disturbance. The structure and species composition of 

this area was described and a floristic analysis was performed to verify similarity 

patterns among 20 physiognomic similar areas occurring on white sand soils on the 

Atlantic Coast of Brazil. We found 76 species in 37 botanical families and the richest 

families were Fabaceae, Orchidaceae and Myrtaceae. The diversity was low 

(h'=2.53nats), however the area presented a large environmental heterogeneity. 

Floristic analysis showed a strong spatial correlation and low correlation with 

environmental variables. In chapter 2, a portion of the area without evidence of recent 

disturbance was compared to a portion of disturbed area based onrichness, diversity, 

composition and the distribution of functional groups. Richness and diversity were 

similar in both areas, however there was a remarkable difference in species 

composition. The most abundant species in both areas was Renvoizea trinii (Poaceae). 

The aggressive species Pteridium arachnoideum (Dennstaedtiaceae) increased 

considerably in the disturbed area. Functional groups showed significant differences in 

their mean coveragein each area. 
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1. Introdução Geral 

O estudo de comunidades ecológicas aborda os padrões de diversidade, 

abundância e composição de espécies, aliados aos processos de formações das 

comunidades (Fauth et al. 1996). Investigar os processos que determinam as 

distribuições das espécies e os padrões de diversidade no domínio Mata Atlântica é de 

extrema importância para sua conservação, uma vez que este domínio abriga uma 

grande heterogeneidade ambiental (Oliveira-Filho & Fontes 2000) e por esse motivo é 

considerado um dos hotspots do mundo (Myers et al. 2000).  

Contígua à Costa Atlântica, do Amapá ao Rio de Janeiro ocorre uma formação 

geológica provinda do Terciário denominada Formação Barreiras (Araujo 2000). Sobre 

esta formação ocorrem os Tabuleiros, caracterizados por planícies tabulares que 

elevam-se de 30  a 200 metros acima do nível do  mar  formando extensos  platôs  

entrecortados  por  vales  (Sobral  et al. 2002).   

Espalhadas pelos Tabuleiros ocorrem manchas de solos arenosos. Essas manchas 

abrigam uma formação de vegetação no domínio da Mata Atlântica no sul da Bahia e 

norte do Espírito Santo conhecido como mussununga (Meira-Neto et al. 2005, Araujo et 

al. 2008). A origem do nome desta formação é Tupi Guarani e se refere ao solo arenoso 

(Meira Neto et al. 2005). Estas manchas normalmente são circundadas por florestas e 

suas fisionomias são muito similares às restingas. Manchas de vegetação sobre solos de 

areia branca também podem ser encontradas na bacia amazônica em meio à floresta, 

onde são conhecidas como Campina e Campinarana (Prance & Schubart 1978, Anderson 

1981, Oliveira et al. 2001). Estas áreas apresentam uma diversidade baixa (Vicentini 

2004, Anderson 1981), no entanto um alto grau de endemismo (Fine et al. 2010). Para as 

mussunungas os padrões de diversidade e endemismo ainda não estão bem 

estabelecidos. 
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As mussunungas apresentam uma grande variação fisionômica, com formações 

desde florestais até campos (Meira Neto et al. 2005), e alguns autores, para facilitar a 

compreensão destas formações, propuseram uma subdivisão das fisionomias. De acordo 

com Saporetti-Junior (2009), as mussunungas podem apresentar três unidades de 

paisagem, cada uma apresentando dois subtipos: i) Mussununga Gramíneo-lenhosa, com 

dois subtipos, Mussununga Graminóide e Mussununga Gramíneo-lenhosa de Bonnetia; 

ii) Mussununga Arborizada, com dois subtipos, Mussununga Arborizada Aberta e 

Mussununga Arborizada Típica, e; iii) Mussununga Florestada, com dois subtipos, 

Formação de Ilhas com Bromélias e Mussununga Florestada. Araujo et al. (2008) 

estudaram áreas predominantemente herbáceas em Linhares (ES) e denominaram essas 

áreas como Campos Nativos, subdividindo em quatro fitofisionomias: Campo Nativo 

Graminóide Denso, Campo Nativo Graminóide, Campo Nativo Arbustivo Aberto e Campo 

Nativo Arbustivo Fechado. 

Existem poucas informações sobre a origem destas manchas de solos arenosos 

tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica. Algumas explicações possíveis referem-se 

a praias fluviais soerguidas, praias criadas pelo aprisionamento de corpos d’água em 

períodos de níveis mais altos do mar, antigas lagoas (Araujo et al. 2008) e depósitos 

originados por intemperismo de rochas areníticas e/ou podzolização devido a 

flutuações do lençol freático (Anderson 1981). Esses solos, em geral, são pobres em 

nutrientes (Janzen 1974), têm pH ácido e baixa capacidade de retenção de água (Frasier 

et al. 2008). O tipo de vegetação que se desenvolve nestas condições é muito 

característico (Prance 1989), com plantas apresentando baixa estatura, folhas grossas e 

troncos finos (Luizão et al. 2007). 

Considerando que este tipo de vegetação possui características peculiares e está 

sujeita a condições ambientais muito restritivas torna-se extremamente importante 
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conhecer tanto suas características estruturais quanto suas potenciais fragilidades, 

como por exemplo, perturbações provocadas pela ação humana. Normalmente as 

mudanças derivadas da perturbação antrópica contribuem para a promoção de espécies 

exóticas e invasoras (Rejmánek 1989). No entanto, essas alterações podem resultar em 

um rearranjo do ecossistema provocando uma heterogeneidade especial (Creed 2006), e 

quando em níveis intermediários, podem promover aumento da riqueza e diversidade 

local (Connell 1978). A explicação para essa hipótese é que com a ocorrência de 

distúrbios em níveis baixos, as espécies tolerantes à sombra são mantidas e se tornam 

dominantes enquanto as pioneiras são eliminadas por competição, e quando  o nível de 

perturbação é alto, as espécies tolerantes à sombra serão constantemente eliminadas e a 

comunidade estará sempre sendo recolonizada. Quando a perturbação ocorre em níveis 

intermediários o ecossistema pode apresentar concomitantemente os dois grupos 

ecológicos, além de apresentar fases intermediárias (Connell 1978). 

O presente trabalho foi realizado em uma mussununga localizada no município 

de Itacaré, Bahia. Esta área, conhecida como Campo Cheiroso, é adjacente ao Parque 

Estadual da Serra do Conduru. No entanto, parte dessa área sofreu uma grande 

perturbação no passado devido a um plantio de Cocos nucifera L., que foi abandonado 

posteriormente, no entanto, as conseqüências desta perturbação não foram avaliadas 

até o momento. No plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru (Bahia 

2005) existe uma recomendação  para a anexação do Campo Cheiroso à esta Unidade de 

Conservação devido, principalmente, às características peculiares da vegetação. Nesse 

contexto buscamos responder as seguintes perguntas: (1) como a vegetação do Campo 

Cheiroso está estruturada e qual a composição de espécies no local? (2) A vegetação do 

Campo Cheiroso é mais similar a áreas geograficamente mais próximas ou a áreas com 

condições ambientais mais similares? (3) existem diferenças nos padrões de riqueza e 
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diversidade entre um trecho do Campo Cheiroso sem indícios de perturbação recente e 

um trecho da área que sofreu perturbação? 

O estudo está estruturado em dois capítulos: no primeiro realizamos uma 

descrição da estrutura da comunidade vegetal na área sem indícios de perturbação 

recente e comparamos a composição florística da área com outras áreas de vegetação 

herbáceo-arbustivas sobre areia branca na Costa Atlântica Brasileira. Procuramos 

distinguir quais variáveis ambientais influenciam mais fortemente a composição 

florística dessas áreas. 

No segundo capítulo investigamos os padrões de diversidade e composição de 

espécies em uma parte da área sem indícios de perturbação recente e em uma parte 

perturbada recentemente. Buscamos verificar se o padrão de riqueza e diversidade se 

mantém em ambas as áreas e quais espécies ou grupos funcionais são mais afetados pela 

perturbação. 
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2. Capítulo 1: 

 

Estrutura, composição e relações florísticas de uma Mussununga no sul da Bahia, 

Brasil 

 

Victória Duarte Lacerda, André M. Amorim, Adriana M. Z. Martini 

 

RESUMO 

Mussunungas são manchas de vegetação pouco conhecidas, que se estabelecem sobre 

solos de areia branca dentro do domínio Mata Atlântica. Essa formação vegetal é 

encontrada do Norte do Espírito Santo ao Sul da Bahia com fisionomias muito 

semelhantes às encontradas em restingas. O objetivo deste estudo foi descrever a 

estrutura e composição de uma Mussununga no sul da Bahia e comparar a composição 

florística desta com outras comunidades herbáceo-arbustivas sobre solos de areia 

branca na Costa Atlântica Brasileira. Na comunidade estudada foram encontradas 76 

espécies de plantas vasculares. As famílias mais ricas foram Fabaceae (10 espécies), 

Orchidaceae (sete espécies) e Myrtaceae (seis espécies). O gênero com maior número de 

espécies foi Myrcia, com quatro espécies. Renvoizea trinnii apresentou maior cobertura 

relativa na área (39%), seguida de Velozia dasypus (11%) e Lagenocarpus rigidus (10%). 

A comunidade apresentou o índice de diversidade Shannon H = 2,53 nats, e uma 

dominância alta, devido principalmente à cobertura de Renvoizea trinnii.  A comparação 

florística envolveu 20 áreas da Costa Atlântica Brasileira e foi observada uma agregação 

das áreas geograficamente mais próximas, excetuando-se as áreas de Bertioga, 

Araranguá e Praia do Peró, pois eram as mais diferentes de todas as outras áreas com 
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relação à composição. As variáveis ambientais com maior significância foram 

precipitação total anual e número de meses secos. Os resultados encontrados indicam 

uma maior importância nas relações espaciais e menor importância dos fatores 

ambientais na determinação da similaridade florística entre as áreas. 

Palavras-chaves: vegetação herbáceo-arbustiva, solos de areia branca, análise florística, 

similaridade, padrões de diversidade. 

 

Introdução 

O domínio Mata Atlântica abrange uma vasta área, se estendendo de 4° a 21° S ao 

longo da costa brasileira, além de possuir uma ampla distribuição longitudinal em 

alguns trechos (Tabarelli et al. 2005). Dentro de sua área de ocorrência existe uma 

ampla variação de altitudes, tipos de solo e distribuição de precipitação e temperatura 

(Mantovani 2003, Marques et al. 2011), apresentando muitas formações vegetais, 

variando desde floresta úmida até manguezais e vegetações herbáceas (Oliveira-Filho & 

Fontes 2000). Um dos assuntos mais controversos é entender como se dá a delimitação, 

a caracterização e as relações florísticas destas formações vegetais na Mata Atlântica 

(Scudeller et al. 2001).  

Entre as formações vegetais presentes no domínio Mata Atlântica, existem dois 

tipos que ocorrem sobre solos de areia branca (white sand soil vegetation): as restingas e 

as mussunungas. Restinga é um conjunto de comunidades vegetais, distribu  das em 

mosaico, associado aos depo sitos arenosos costeiros quaterna rios e aos ambientes 

rochosos litora neos, encontradas nos ambientes de praias, cordo es arenosos, dunas, 

depresso es e transi o es para ambientes ad acentes, podendo apresentar estrato 

herba ceo, arbustivo e arbo reo (CONAMA 2009).  Diferente das outras áreas sobre solos 

de areia branca, nas restingas a origem dos solos é resultado de mudanças do nível do 



22 
 

mar e de depósitos marinhos de areia no período Quaternário (Martin et al. 1993). Pela 

proximidade com o mar, a vegetação de restinga sofre grande influência dos sprays 

marinhos (Castillo et al. 1991). Mussununga é uma formação vegetal que ocorre nos 

tabuleiros do sul da Bahia e norte do Espírito Santo (Araujo et al. 2008) sobre solo de 

origem do Grupo Barreiras do período Terciário (ver Saporetti-Junior et al. 2011) e, em 

geral, estão distantes do oceano. As diferentes fisionomias observadas na mussununga 

são similares às das restingas na Mata Atlântica, e às Campinas e Campinaranas, 

encontradas na bacia Amazônica  (Araujo et al. 2008).   

Algumas possíveis origens das manchas de areia derivadas do Terciário podem 

ser praias fluviais soerguidas ou criadas pelo aprisionamento de corpos d’água em 

períodos de níveis mais altos do mar (Araujo et al. 2008), ou ainda depósitos originados 

por intemperismo de rochas areníticas e/ou podzolização devido à flutuações do lençol 

freático (Anderson 1981). Normalmente, esse tipo de solo, assim como os solos arenosos 

provenientes do Quaternário, é pobre em nutrientes (Janzen 1974) tem pH ácido e baixa 

capacidade de retenção de água nas primeiras camadas (Frasier et al. 2008). Além disso, 

os solos de mussunungas apresentam uma camada de cimentação (Saporetti-Junior et al. 

2011), implicando em um tipo característico de vegetação que consegue se desenvolver 

nestas condições de intenso estresse hídrico tanto pela escassez em períodos de seca 

quanto pelo excesso (alagamento) em períodos chuvosos (Horbe et al. 2004, Meira Neto 

et al. 2005). 

Estudos quantitativos nas fisionomias herbáceo-arbustivas destas vegetações 

sobre solos de areia branca ainda são escassos. Entre os 58 estudos compilados por 

Marques et al. (2011) em um levantamento sobre estrutura e composição da vegetação 

litorâneana da Mata Atlântica no sul e sudeste do Brasil, apenas seis eram referentes a 

restingas herbáceo-arbustivas.  Isso se torna mais evidente em relação às mussunungas, 
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com um número ainda menor de estudos realizados (Meira Neto et al. 2005, Araujo et al. 

2008, Saporetti-Junior et al. 2011).  

Uma maneira conveniente de identificar padrões espaciais e de diversidade são 

as análises florísticas associadas a variáveis ambientais, geológicas e históricas (White & 

Walker 1997, Slik et al. 2003). A compreensão desses padrões depende 

fundamentalmente dos processos que ocorrem tanto em escala local como em escala 

regional (Ricklefs 1987; Ricklefs & Schluter 1993). A escala local é influenciada pelas 

interações ecológicas (competição, predação, parasitismo) e fatores abióticos 

(temperatura, pluviosidade, etc), já na escala regional, os processos biogeográficos são 

os predominantes, como dispersão, especiação e extinção (Cornell e Lawton 1992). 

Estudos anteriores na Mata Atlântica têm mostrado que as variáveis ambientais 

influenciam tanto a composição florística quanto os padrões de similaridade florística 

entre áreas (Oliveira-Filho & Fontes 2000, Scudeller et al. 2001, Marques et al. 2011). Os 

fatores ambientais que têm sido mais frequentemente associados à similaridade entre as 

comunidades vegetais na Mata Atlântica são o regime de chuvas e a distância da costa 

(Oliveira-Filho & Fontes 2000, Scudeller et al. 2001, Marques et al. 2011). Oliveira-Filho 

at al. (2005) sugerem que os índices pluviométricos e as variações térmicas são 

provenientes da variação latitudinal, sendo este um importante fator na divisão da 

Floresta Atlântica do Sul e do Norte.   Em contrapartida, alguns autores, baseados na 

teoria neutra da biodiversidade, propuseram que processos estocásticos, como 

dispersão e especiação, também desempenham um papel importante na determinação 

florística e na diversidade das comunidades (Chave & Leigh 2002, Vellend 2010).  

O objetivo deste trabalho foi descrever a estrutura de uma comunidade herbáceo-

arbustiva sobre areia branca no sul da Bahia e comparar a composição florística desta 

com outras comunidades herbáceo-arbustivas sobre solos de areia branca na Costa 
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Atlântica Brasileira. Procurou-se identificar a importância relativa de fatores espaciais e 

ambientais na determinação da similaridade florística entre as comunidades. 

 

Material e Métodos 

 

Área de Estudo 

 

O estudo foi realizado no município de Itacaré, que está localizado na região sul do 

estado da Bahia, Brasil. Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger (Peel et al. 

2007), a região apresenta clima Af, quente e úmido, sem uma estação seca bem definida. 

A temperatura média anual é de 24°C, com meses mais quentes de Novembro a Março, e 

mais frios de Junho a Agosto. A precipitação anual é de 2000 mm distribuídos ao longo 

do ano (Landau 2003), com o período mais chuvoso entre Março a Julho (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Distribuição anual da precipitação média mensal (barras), temperatura mais alta (linha em 
vermelho), temperatura mais baixa (linha em azul) no município de Itacaré, Bahia, Brasil. Fonte: 
SOMAR Metereologia – Dados climáticos históricos (1961 – 1990). 
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O trabalho foi conduzido em uma área conhecida localmente como Campo 

Cheiroso, localizada a 14° 22’ 84’’ S e 39° 03’ 33’’ W e situada a aproximadamente 120 m 

acima do nível do mar (Figura 2). Esta área possui cerca de 160 ha, na qual ocorre uma 

vegetação herbáceo-arbustiva, distribuída em moitas ou de forma esparsa sobre 

substrato arenoso, circundada por vegetação de porte florestal (Martini e Mattos Silva, 

dados não publicados).  
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Figura 2: a) Mapa indicando a localização da área de Mussununga inventariada no sul da 
Bahia, Brasil, modificado de Thomas et al. (1998); b) imagem de satélite extraída do 
Google® earth. 
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Figura 3: Fisionomia típica da mussununga estudada em Itacaré, Bahia, Brasil. 
(Imagem: Heitor Liuth) 

 

Coleta e Análise dos dados 

 

Descrição da comunidade  

 

Em um trecho sem indícios de perturbação recente da área conhecida como Campo 

Cheiroso, foram dispostas 20 parcelas de 50 x 1m, totalizando 1000 m2 de área 

amostrada. As parcelas foram estabelecidas a partir do sorteio de coordenadas 

geográficas dentro da área de estudo, que indicavam o ponto inicial de cada parcela, 

sendo dispostas sempre na mesma direção.  

Para a caracterização da comunidade, cada parcela foi dividida em sub-parcelas de 

1 x 1m, nas quais foi mensurada a altura e a porcentagem de cobertura de todas as 

plantas vasculares presentes.  Para as espécies de Cyperaceae e Poaceae foi estimada a 

altura média das plantas por sub-parcela, por apresentarem dificuldade de 
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individualização devido ao seu crescimento em touceiras.  A partir destas medidas de 

cobertura realizadas nas sub-parcelas, foi calculada a cobertura de cada espécie por 

parcela de 50 m2. Como ocorre uma sobreposição das plantas, a soma das coberturas de 

cada espécie representaria uma super-estimativa da porcentagem total de área ocupada. 

Dessa forma, para se obter a área ocupada por plantas foi estimada visualmente a 

porcentagem de área de solo exposto e subtraída do total de área amostrada em cada 

sub-parcela. A partir do valor médio entre as 50 sub-parcelas foi estimada a área total 

ocupada para a parcela de 50 m2. Também foi contado o número de indivíduos de cada 

espécie por parcela (N = 20), exceto para as espécies de Cyperaceae, Poaceae e das 

plantas trepadeiras, pois todos apresentam dificuldade na delimitação de seus 

indivíduos.  

Exemplares de todas as morfoespécies presentes nas parcelas foram coletados, 

herborizados e depositados no herbário CEPEC, mesmo não sendo possível coletar 

material fértil em alguns casos. Concomitantemente à coleta de dados nas parcelas 

foram realizadas expedições a fim de coletar material fértil para a identificação das 

espécies e para complementar a caracterização da composição florística da área. A 

identificação das espécies foi realizada através de literatura específica, de comparação 

com exsicatas do acervo e, quando possível, exsicatas foram enviadas a especialistas. As 

famílias de angiospermas seguiram APG III (2009) e as samambaias seguiram Smith et 

al. (2006). A lista de material testemunho encontra-se em anexo. 

A área foi caracterizada a partir dos parâmetros estruturais de riqueza, abundância 

relativa e índice de diversidade de Shannon (H) com base no logaritmo natural. As 

análises foram realizadas em ambiente R (R Development Core Team 2009). 

Para fazer uma descrição mais detalhada da vegetação, as espécies foram 

divididas, de acordo com seu hábito de crescimento, em grupos funcionais, relativos a 
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sua forma de crescimento: erva graminóide (plantas herbáceas com crescimento em 

touceiras); erva não graminóide (plantas herbáceas com caule não lenhoso); erva 

rosetada (plantas herbáceas, com folhas dispostas em formato de roseta); trepadeira 

(plantas lenhosas ou herbáceas que dependem de suporte para atingir o dossel e que 

possuem estruturas morfológicas especiais para escalar); subarbusto (plantas lenhosas, 

que não ultrapassam 0,8 m de altura); arbusto (plantas lenhosas maiores que 0,8 m e 

menores que 5 metros, com tronco principal bifurcado perto do solo dividindo em um 

ou mais troncos relativamente curtos); arbusto escandente (plantas lenhosas que 

dependem de suporte para atingir o dossel e não possuem estruturas morfológicas 

especiais de escalada) e árvore (plantas lenhosas, com tronco principal bifurcado acima 

de 0,8 m de altura) (adaptada de Cornelissen et al. 2003). Foi quantificada a riqueza de 

espécies, a porcentagem de cobertura e o número de indivíduos (exceto ervas 

graminóides) de cada grupo com a finalidade de avaliar sua representatividade na 

comunidade. Não foram contabilizadas as espécies de epífitas.  

 

Relações florísticas entre vegetações sobre solo de areia branca 

 

A fim de comparar a composição florística do Campo Cheiroso com outras áreas de 

solo arenoso, foram compilados em uma matriz, dados florísticos a partir de estudos 

realizados em áreas com vegetação herbáceo-arbustiva sobre solos de areia branca na 

Costa Atlântica do Brasil. Os critérios adotados para pesquisa foram capítulos de livros, 

artigos científicos e teses sobre estrutura de comunidade vegetal e/ou florística 

realizados especificamente em áreas com vegetação herbáceo-arbustivas sobre solos de 

areia branca localizadas próximo à Costa Atlântica do Brasil. Foram uniformizados os 

nomes científicos, bem como retirados todos os táxons não identificados em nível de 
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espécie. No inventário de espécies do presente estudo foram adicionadas as espécies 

coletadas na mesma área em expedições anteriores e depositadas no herbário CEPEC. 

Apesar de não terem sido registradas nas parcelas, nesta etapa as espécies de epífitas 

foram incluídas nas análises. A matriz florística de todas as áreas registrou ao final, a 

ocorrência de 1481 espécies.  

Foi construída uma matriz com variáveis ambientais e outra com as espécies 

presentes nas áreas. A matriz ambiental incluiu dados de: i) temperatura média anual; 

ii) temperatura média do mês mais frio; iii) temperatura média do mês mais quente; iv) 

precipitação total anual; v) número de meses secos (menos que 100 mm); vi) altitude 

média e vii) distância da costa. Quando os dados não estavam disponíveis nos trabalhos, 

as informações foram retiradas do programa Google® earth e da página 

http://br.weather.com. 

Com os dados da composição de espécies das áreas foi realizada uma análise de 

similaridade, utilizando-se o Índice de Similaridade de Jaccard, que é baseado na 

presença-ausência de espécies. Além disso, foi realizada uma análise de agrupamento 

através da média não-ponderada (UPGMA) (Sneath & Sokal 1973).  

Para inspecionar as correlações entre os gradientes ambientais e florísticos, foi 

utilizada a análise de correspondência canônica (CCA - Canonical Correspondence 

Analysis). A CCA representa uma análise de ordenação direta de gradientes, que visa 

explicar a distribuição das espécies em relação às variáveis ambientais (Ter Braak 

1987). A fim de verificar a significância das correlações entre as espécies e variáveis 

ambientais foi realizado um teste de permutação no resultado final da CCA, sendo 

realizadas 1000 aleatorizações (Oksanen et al. 2010). Esta análise possui certas 

limitações em relação à correlação espacial, que implica que comunidades muitos 

próximas tendem a apresentar similaridades significativas. Nesse sentido, a fim de 
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compreender a estrutura espacial das comunidades ecológicas foi realizado o teste de 

Mantel parcial (ver Tuomisto et al.2003).  

O teste de Mantel Parcial tem a finalidade de averiguar a influência da distância 

geográfica em relação às variáveis ambientais e às relações florísticas (Smouse et al. 

1986). Esta análise consiste em comparar duas matrizes (A e B) retirando o efeito de 

uma terceira matriz (C) sobre elas (Legendre & Legendre 1998), utilizando uma 

regressão de C sobre A e sobre B, obtendo duas matrizes de resíduos que representam a 

parte da variação de A e de B que não é explicada por C (Smouse et al. 1986). Com a 

matriz de resíduos é realizado o teste de correlação entre as matrizes. Para o teste de 

significância, foram realizados testes de permutação, baseados em 10000 aleatorizações. 

Para esse teste, foi construída uma matriz com as coordenadas geográficas das áreas em 

graus decimais e utilizou-se a distância Euclidiana para estabelecer a similaridade entre 

as áreas. Com o intuito de correlacionar a composição de espécies e as características 

ambientais, excluiu-se o efeito da distância geográfica, e para correlacionar a 

composição de espécies e a distância geográfica, excluiu-se o efeito do ambiente. Ao final 

foi realizado um Teste de Mantel simples, com 10000 permutações, baseadas no 

coeficiente de correlação de Pearson, para verificar a correlação entre as variáveis 

ambientais e as distâncias geográficas.  

Todas as análises foram realizadas em ambiente R (R Development Core Team 

2009) utilizando-se o pacote vegan (Oksanen et al. 2010). 

 

Resultados 

 

Descrição da comunidade da mussununga do Campo Cheiroso 
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Em 20 parcelas na mussununga do Campo Cheiroso, foram encontradas 76 

espécies de plantas vasculares, subordinadas a 66 gêneros e 37 famílias, sendo 14 

espécies não identificadas em nível de espécie (Anexo 1). Somente uma espécie de 

samambaia foi registrada. As famílias mais ricas foram Fabaceae, com 10 espécies 

(13,16%), Orchidaceae com sete espécies (9,21%), Myrtaceae com seis espécies (7,9%) 

e Rubiaceae e Asteraceae, cada uma com quatro espécies (5,26%) (Figura 3). Das 37 

famílias, 22 são representadas por apenas uma espécie.  Os gêneros com maior riqueza 

foram Myrcia, com quatro espécies (5,26%), Chamaecrista, Epidendrum, Lagenocarpus e 

Ouratea, com duas espécies cada (2,63%). 

 

 

Figura 4: Famílias mais ricas encontradas em 20 parcelas em uma Mussununga herbáceo-
arbustiva, Itacaré, Bahia, Brasil. 

 

As parcelas tiveram em média 55,9% (±14,04%) de cobertura vegetal. O valor 

máximo de cobertura encontrado em uma parcela foi 98% enquanto o valor mínimo foi 

30%. A porcentagem de sobreposição das plantas por parcela foi em média de 12,8% (± 

10,04%). As espécies que apresentaram maior cobertura relativa foram Renvoizea trinii 

(0,39%), Velozia dasypus (0,11%), Lagenocarpus rigidus (0,10%), Gaylussacia brasiliensis 
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(0,05%) e Croton sellowii (0,03%).  A porcentagem de espécies com cobertura relativa 

inferior a 1% foi de 80,26%. 

O número médio de espécies por parcela foi 22,8 (± 4,36) variando entre 15 e 31 

espécies. O índice de Shannon foi de 2,53 nats (J = 0,58). As únicas espécies presentes 

em todas as parcelas foram Renvoizea trinii, Bulbostylis junciformis, Lagenocarpus 

verticilatus e Gaylussacia brasiliensis. 

A alturas das plantas amostradas (Figura 4) variou de 1 a 500 cm, com mediana 

geral de 40 cm, ou seja, até 50 % das plantas amostradas possuem menos de 40 cm. 

Excetuando-se duas parcelas, em todas as outras mais de 75% das plantas são menores 

ou igual a 1 metro. Apenas 61 indivíduos possuem 2,5 metros ou mais, sendo que estes 

indivíduos de maior porte estão espalhados por quase toda a área (em 13 das 20 

parcelas). 

 

Figura 5: Distribuição de alturas das espécies vasculares encontradas em 20 parcelas em uma Mussununga 
herbáceo-arbustiva, Itacaré, Bahia, Brasil. 
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Com relação ao hábito de crescimento, as plantas arbustivas apresentaram maior 

número de espécies (18 espécies), seguidas de arvoretas (16 espécies) e ervas não 

graminóides (11 espécies).  Por outro lado, as ervas graminóides apresentaram maior 

porcentagem de cobertura, representando mais da metade da área coberta por 

vegetação. Ervas não graminóides e subarbustos juntos representam cerca de 25% da 

área coberta (Tabela 1).  

Os grupos erva graminóide, erva não graminóide, subarbusto e trepadeira, 

apresentaram indivíduos em todas as 20 parcelas, enquanto os demais grupos 

apareceram em menor frequência. Com relação à cobertura, os grupos com maior 

variação entre as parcelas foram erva graminóide, pois apresentou sua cobertura total 

variou de 8,76%, a 46,92%. Erva não graminóide foi o segundo grupo a apresentar 

grande variação de cobertura entre parcelas, com uma variação de 1,56% a 26,22%. Os 

outros grupos apresentaram menor variação da cobertura entre parcelas: arbustos, de 

0% a 12,04%, arbusto escandente, de 0% a 11,04%, arvoreta, de 0% a 9,4%, erva 

rosetada, de 0% a 8,5%, subarbusto, de 1,64% a 11,9%, e trepadeiras, de 0,04% a 9,78%. 

 

Tabela 1: Grupos de plantas vasculares, segundo seu hábito de crescimento em 20 em uma Mussununga 
herbáceo-arbustiva, Itacaré, Bahia, Brasil. 

Hábito de crescimento 
nº 
sp. 

%  de 
espécies 

Média % 
cobertura (n=20) 

N indivíduos 
total  

Média N 
indivíduos/parcela 

(n=20) 

Arbusto 18 23,68 4,63 ± 3,61 226 11,3 ± 8,18 

Arbusto escandente 4 5,26 2,77 ± 3,09 222 11,1 ± 11,92 

Arvoreta 16 21.05 1,8 ± 2,68 55 2,75 ± 3,80 

Erva graminóide 4 5,26 32,49 ± 10,58 _ _ 

Erva não graminóide 11 14,48 8,46 ± 6,86 1043 52,15 ± 27,44 

Erva rosetada 5 6,58 1,58 ± 2,18 80 4 ± 5,33 

Subarbusto 10 13,16 7,36 ± 3,53 1673 83,65 ± 47,25 

Trepadeira 8 10,53 1,87 ± 3,38 _ _ 

TOTAL 76 100 60,96 ± 11,00 3299 27,49 ± 37,87 
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Em média, cada parcela apresentou 27 indivíduos, sem considerarmos o grupo 

das ervas graminóides e trepadeiras. Mais da metade dos indivíduos contabilizados 

(51%) pertencia ao grupo subarbusto, que apresentou uma média de 84 indivíduos por 

parcela, seguido por ervas não graminóides com 52 indivíduos por parcela (Tabela 1).  

As arvoretas apresentaram menor quantidade de indivíduos por parcela (2,75). O grupo 

que apresentou maior variação de número de indivíduos entre as parcelas foi 

subarbusto, apresentando 22 indivíduos em uma parcela, enquanto em outra 

apresentou 203 indivíduos. O segundo grupo com maior variação foi erva não 

graminóide com 21 indivíduos em uma parcela e 107 em outra. Os outros grupos 

apresentaram menores variações em relação ao número de indivíduos entre as parcelas: 

arbusto, 0 a 33 indivíduos, arbusto escandente, 0 a 38, arvoreta, 0 a 14, e erva rosetada 0 

a 19 indivíduos por parcela. 

 

Relações florísticas entre vegetações sobre solo de areia branca 

 

Foram compilados dados de 20 levantamentos de comunidades vegetais herbáceo-

arbustivas sobre areia branca na Costa Atlântica Brasileira (Anexo 2). A área do Campo 

Cheiroso tem maior similaridade com a restinga de Maraú, que é mais próxima 

geograficamente, do que com as outras mussunungas (Caravelas, Mucuri e Linhares). 

Adicionalmente, a área do Campo Cheiroso é mais semelhante às mussunungas da Bahia, 

que à Mussununga do Espírito Santo (Linhares), indicando que as áreas mais próximas 

geograficamente estão agrupadas. O mesmo ocorre com as restingas, que, em geral, 

formam um grupo com as áreas do Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte e Pernambuco, excetuando-se a Bahia) e outro grupo com as restingas do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo (exceto Praia do Peró – RJ). Bertioga (SP), Araranguá (SC) e 



36 
 

Praia do Peró (RJ), estão separados das demais áreas. Embora a similaridade entre todas 

as áreas seja inferior a 25%, existe uma tendência de que as áreas geograficamente mais 

próximas estejam agrupadas (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Análise de agrupamento (UPGMA), baseado na similaridade de Jaccard para 20 áreas com 
vegetação herbáceo-arbustivas sobre solo de areia branca na Costa Atlântica do Brasil. Os locais de 
estudo são representados pelas primeiras letras, as duas letras seguintes ao traço representam o tipo de 
vegetação (Mu = Mussununga, Re = Restinga), as duas últimas letras representam as siglas dos Estados 
que as áreas estão localizadas. 

 

As variáveis ambientais mais correlacionadas com os padrões de similaridade 

florística entre as áreas foram a precipitação total e número de meses secos (Figura 6). A 

alta precipitação total influenciou fortemente a separação da área de Bertioga em 

relação às demais (Figura 6). As áreas de mussununga na Bahia foram influenciadas pela 

altitude e distância da costa (Campo Cheiroso, Mucuri  e Caravelas), entretanto a área de 

mussununga de Linhares (ES) está mais distante deste grupo e está mais próxima da 

área de restinga de Maraú, na Bahia e de São João da Barra no Rio de Janeiro. A área de 
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Jericoacoara (CE) e Delta do Parnaíba (PI) estão próximas e associadas a um clima mais 

quente e com mais meses secos.  

 

 

Figura 6: Eixos de ordenação da análise de correspondência canônica envolvendo 20 áreas com vegetação 
herbáceo-arbustiva sobre solo de areia branca na Costa Atlântica Brasileira (F=1,223, g.l.=7, P = 0,0643). As 
siglas das variáveis ambientais encontram-se na Tabela 2. 

 

Os autovalores para os dois primeiros eixos da análise foram 0,7982 e 0,6958, 

sendo que o primeiro eixo explica 19,73% da variação enquanto o segundo eixo explica 

17,20%. As variáveis que melhor explicaram o primeiro eixo foram: precipitação anual 

total, número de meses secos e temperatura média do mês mais frio. Já no segundo eixo, 

as varíaveis ambientais que melhor explicaram foram altitude média, temperatura 

média anual e número de meses secos (Tabela 2). Entretanto, as únicas variáveis 

ambientais que foram significativamente realcionadas à separação das áreas no 

primeiro eixo foram número de meses secos e precipitação anual total.  
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Tabela 2: Peso das variáveis ambientais nos dois primeiros eixos da análise de 
correspondência canônica envolvendo 20 áreas com vegetação herbáceo-arbustiva 
sobre solo de areia branca na Costa Atlântica Brasileira. Os valores de significância 
foram calculados apenas para o primeiro eixo 

Variável Sigla Eixo 1 Eixo 2 

Altitude média Alt.med - 0,2957 0,7383 

T° média anual T.med - 0,1381 - 0,5626 

T° média do mês mais quente T.quente 0,1632 - 0,4410 

T° média do mês mais frio T.fria - 0,5074 - 0,3548 

Nº de meses secos N.meses.secos - 0,6700* - 0,5207 
Precipitação anual total Preci.tot 0,9532** - 0,1720 

Distância da costa Dist.cost - 0,1504 0,4723 
P<0.05 = *  P<0.005 = ** 

 

As distâncias geográficas foram fortemente e significativamente correlacionadas 

com a composição florística das áreas, enquanto a correlação entre as variáveis 

ambientais e a composição foi mais fraca, no entanto também significativa (Tabela 3). 

Não foi encontrada correlação significativa entre as variáveis ambientais e as distâncias 

geográficas (r = 0,1215, P = 0,24558).  

 
Tabela 3: Correlações de Mantel parcial para as matrizes de 
riqueza de espécies, variáveis ambientais e distâncias 
geográficas pra 20 áreas com vegetação herbáceo-arbustivas 
sobre solo de areia branca na Costa Atlântica Brasileira. 

Matrizes Correlação P 

Espécies – distância 0,5178 < 0,0001*** 

Espécies – ambiente 0,2213 0,033397* 
P<0.05 = * ; P<0.0005=*** 

 

 

Discussão 

A área do Campo Cheiroso, analisada no presente estudo, apresenta uma 

heterogeneidade de fisionomias, apesar de sua pequena extensão. Alguns trechos se 

apresentam mais próximos dos Campos Nativos Graminóides (Araujo et al. 2008), com 

cobertura descontínua e arbustos baixos. Em outras áreas a fisionomia se aproxima de 

Campo Nativo Arbustivo Aberto, com mais arbustos e com cobertura herbácea em 

menor quantidade. Com relação à classificação de Saporetti-Junior (2009), o campo 
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Cheiroso se aproxima fisionomicamente da mussununga Gramíneo-lenhosa de Bonnetia, 

no entanto essa espécie, apesar de ser encontrada na área, não foi registrada dentro das 

parcelas de amostragem. Uma sugestão seria apenas classificá-la como Mussununga 

Gramíneo-lenhosa. Alguns trechos contíguos à floresta do entorno do campo de estudo, 

se apresentaram similares à Mussununga Arborizada Aberta, devido a uma maior 

presença de arvoretas. 

As famílias mais ricas nas 20 parcelas amostradas no Campo Cheiroso foram 

Fabaceae, Orchidaceae, Myrtaceae, Asteraceae e Rubiaceae, respectivamente. Em 

estudos realizados em mussunungas herbáceo-arbustivas, algumas destas famílias se 

encontram entre as mais representativas em relação à sua riqueza. Meira Neto et al. 

(2005) encontraram 53 espécies em Mucuri, onde as famílias mais diversas foram 

Melastomataceae e Cyperaceae; e em Caravelas, 67 espécies, sendo as famílias mais ricas 

Melastomataceae, Asteraceae e Bignoniaceae (Meira Neto et al. 2005). Saporetti-Junior 

(2009), complementou a pesquisa em Caravelas aumentando a área de coleta e 

registrando um número maior de espécies. Seus resultados apontaram como as famílias 

mais ricas Myrtaceae, Asteraceae, Fabaceae e Rubiaceae. Em Linhares, Araujo et al. 

(2008), encontraram 87 espécies e as famílias mais ricas foram Fabaceae, Bromeliaceae, 

Myrtaceae, Rubiaceae e Orchidaceae. Com poucas diferenças, Myrtaceae, Fabaceae, 

Rubiaceae e Asteraceae estão entre as mais diversas nos estudos, assim como no Campo 

Cheiroso. De maneira geral, Myrtaceae, Fabaceae e Rubiaceae são algumas das famílias 

mais representativas em número de espécies na Mata Atlântica (Leitão-Filho 1987) e 

Asteraceae é a família mais diversa entre todas as Angiospermas (Bremer 1994).  

Na área de 1000 m2 amostrada no Campo Cheiroso, foram encontradas 76 

espécies com uma diversidade H’ de 2,53 nats, apresentando uma equabilidade baixa (J= 

0,58), indicando uma alta dominância de poucas espécies. Saporetti-Junior (2009) 
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encontrou valores de diversidade muito superiores nas mussunungas de Caravelas (BA), 

nas quais o índice de diversidade de Shannon para a cobertura dos indivíduos (H’) foi  

de4,12 nats (J = 0,85), para 169 espécies, em 2400 m2 de área amostrada. Contudo, no 

trabalho de Saporetti-Junior (2009), além de uma maior área amostrada, outras 

fisionomias de mussunungas, como comunidades arbóreas, foram amostradas o que 

certamente contribuiu para a maior diversidade observada. Os valores apresentados no 

trabalho original não estavam diferenciados para cada fisionomia, não permitindo 

portanto, uma comparação direta. 

A alta dominância no Campo Cheiroso se deve principalmente à presença de 

Renvoizea trinii (Poaceae), com uma cobertura relativa de 0,39%. Esta espécie também 

se mostrou muito comum em Linhares (ES) e em Caravelas (BA), apresentando um valor 

alto de cobertura em ambas as áreas, seguida de Lagenocarpus rigidus (Cyperaceae). No 

Campo Cheiroso, L. rigidus é a terceira espécie com valor em cobertura relativa (0,10%) 

e a segunda é Vellozia dasypus (Velloziaceae), com 0,11% de cobertura relativa.  

Meira Neto et al. (2005), sugerem que um dos motivos de L. rigidus e R. trinii 

conseguirem se desenvolver com sucesso nesse tipo de área está associado à 

característica de proteção das gemas, o que permite a resistência destas espécies a 

mudanças no ambiente. Em solos arenosos estabelecidos sobre uma camada de 

impermeabilização, como é frequente em mussunungas, as plantas ficam suscetíveis a 

bruscas alterações ambientais como encharcamento na época mais chuvosa do ano e 

rápida drenagem nas camadas superficiais nas épocas mais secas (Meira Neto et al. 

2005). Souza (2010) encontrou que sementes de L. rigidus normalmente germinam em 

ambientes abertos, onde não há cobertura vegetal, pois existe uma flutuação maior da 

temperatura e a competição é menor. Com relação ao sucesso de ocupação de V. dasypus, 
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pode ser referente à grande tolerância a condições edáficas extremas e de estresse 

hídrico que as espécies da família Velloziaceae apresentam (Garcia et al. 2007).  

Em relação à distribuição dos padrões de diversidade florística, a similaridade de 

espécies deve diminuir com o aumento da distância entre os locais (Nekola & White 

1999), pois esta semelhança se deve ao efeito combinado das diferenças ambientais 

determinando a composição de espécies - relações de nicho, e os processos de dispersão. 

De acordo com Aldler et al. (2007) as comunidades são controladas por ambos os 

processos, pois estes estariam atuando simultaneamente. No entanto, organismos 

sésseis devem ser influenciados mais fortemente pela limitação de dispersão 

(Thompson & Townsend 2006). Em uma nova perspectiva, essa limitação deve ter sido 

influenciada por mudanças históricas na distribuição dos ambientes assim como nas 

barreiras e corredores de dispersão (Ricklefs 2008).  De maneira geral, as vegetações 

herbáceo-arbustivas sobre solos de areia branca na Costa Atlântica Brasileira 

apresentaram um padrão de maior similaridade florística entre as áreas mais próximas 

geograficamente. Esse fato parece refletir a ideia de limitação de dispersão, pois as 

manchas de areia estão isoladas, não havendo corredores entre elas, possuindo assim 

um grande fator limitante.  Todavia, em florestas sobre solos de areia branca na 

Amazonia, Fine et al. (2010), não encontraram esse padrão para composição florística, e 

apenas quando o valor de abundância das espécies foi adicionado,  foi identificada uma 

correlação espacial.  

A diferenciação dos padrões de diversidade das restingas ao longo da Costa 

Brasileira ainda não são bem definidos (Marques et al. 2011). No entanto, as restingas 

herbáceo-arbustivas aqui analisadas parecem diferir muito entre as regiões, em relação 

à composição florística. Uma explicação para isso é que a composição de espécies destas 

áreas deve estar ligada aos processos biogeográficos, principalmente devido à limitação 
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de dispersão das espécies. Corroborando esta idéia, Lima et al. (2011) estudaram 

restingas de fisionomia florestal no sudeste do Brasil e seus resultados sugerem que as 

florestas de restingas são similares fisionomicamente a outras florestas sobre solos de 

areia branca, no entanto a composição florística é diferente e associada a outras 

formações vegetais próximas, sugerindo que processos biogeográficos são mais 

importantes na determinação da composição florística das comunidades. 

No entanto, algumas variáveis ambientais, como precipitação total anual e 

número de meses secos, parecem contribuir significamente para a distribuição das 

espécies. Estas variáveis estão definindo gradientes opostos na ordenação das áreas, 

indicando uma possível importância da distribuição da precipitação ao longo do ano 

para a definição da composição de espécies. Marques et al. (2011), ao analisarem o 

padrão de distribuição da diversidade florística em restingas e florestas ombrófilas ao 

longo do litoral sul e sudeste do Brasil encontraram uma forte relação com padrões 

geográficos e com o regime de chuvas.  

Os resultados da análise florística, embora exploratórios, apontam também para 

uma forte correlação espacial para a maioria das áreas com vegetação herbáceo-

arbustivas sobre solos de areia branca na Costa Atlântica Brasileira. A correlação 

espacial pode ser mais um indício de que a distribuição das espécies destas áreas pode 

estar sendo limitada pela dispersão e consequentemente influenciada por processos 

estocásticos (Chave & Leigh 2002). A proximidade geográfica deve também estar 

relacionada à ocorrência de processos biogeográficos similares.  Segundo Legendre 

(1993), a autocorrelação espacial na similaridade florística em relação às distâncias 

curtas está relacionada com uma maior probabilidade de dispersão para locais 

próximos. Nesse sentido, dizer que estas comunidades são formadas a partir de 

processos neutros não seria errado, sendo os fatores históricos os principais 
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determinates no pool regional de espécies. No entanto, modelos nulos adequados não 

foram testados no presente estudo, por esse motivo não se pode afirmar que as 

comunidades vegetais dessas áreas foram definidas a partir de eventos 

predominantemente aleatórios ou determinísticos.  

Apesar dos resultados não apontarem uma grande diversidade local, a área de 

estudo contribui para a grande heterogeneidade ambiental regional. Esta 

heterogeneidade contribui para a alta diversidade beta da região sul da Bahia, que já é 

reconhecida como um centro de endemismos e grande diversidade (Thomas et al. 1998, 

Martini et al. 2007). No entanto, a compreensão dos fatores responsáveis pela 

determinação da composição de espécies, em especial os mecanismos de dispersão 

biogeográfica que devem ser importantes para a manutenção da diversidade de espécies 

nesta comunidade parcialmente isolada são de suma importância  

 

Referências 
 

ADLER, P. B., LAMBERS, J. H., LEVINE J. N. 2007. A niche for neutrality. Ecology Letters 

10: 95-110. 

ANDERSON, A. B. 1981. White-Sand Vegetation of Brazilian Amazonia. Biotropica 

13:199-210. 

ARAUJO, D. S. D., PEREIRA, O. J. & PEIXOTO, A. L. 2008. Campos nativos at the Linhares 

Forest Reserve, Espírito Santo, Brazil. p. 371-394. In: Thomas, W. W. (ed.). The 

Atlantic coastal forest of Northeastern Brazil (1ª edição). The New York Botanical 

Garden Press, New York. 

BREMER, K. 1994. Asteraceae: cladistics and classification. Timber Press, Portland. 



44 
 

CASTILLO, S., POPMA, J. & MORENO-CASASOLA, P. 1991. Coastal sand dune vegetation of 

Tabasco and Campeche, Mexico. Journal of Vegetation Science 2:73-88. 

CHAVE, J. & LEIGH, E. G. 2002. A Spatially Explicit Neutral Model of β-Diversity in 

Tropical Forests. Theoretical Population Biology 62:153-168. 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). 2009. Resolução 417, de 23 de 

Novembro de 2009. Disponível em: http://www.mma. gov.br 

CORNELISSEN, J. H. C., LAVOREL, S., GARNIER, E., DÍAZ, S., BUCHMANN, N., GURVICH, D. 

E., REICH, P. B., STEEGE, H. T., MORGAN, H. D., HEIJDEN, M. G. A. V. D., PAUSAS, J. G. 

& POORTER, H. 2003. A handbook of protocols for standardised and easy 

measurement of plant functional traits worldwide. Australian Journal of Botany 

51:335-380. 

CORNELL, H. V. & LAWTON, J. H. 1992. Species interactions, local and regional processes, 

and limits to the richness of ecological communities: theoretical perspective. 

Journal of Animal Ecology, 61:1–12. 

FINE, P. V. A., GARCÍA-VILLACORTA, R., PITMAN, N. C. A., MESONES, I. & KEMBEL, S. W. 

2010. A Floristic Study of the White-Sand Forests of Peru. Annals of the Missouri 

Botanical Garden 97:283-305. 

FRASIER, C. L., ALBERT, V. A. & STRUWE, L. 2008. Amazonian lowland, white sand areas 

as ancestral regions for South American biodiversity: Biogeographic and 

phylogenetic patterns in Potalia (Angiospermae: Gentianaceae). Organisms Diversity 

& Evolution 8:44-57. 



45 
 

GARCIA, Q. de S., JACOBI, C. M. & RIBEIRO, B. de A. 2007. Resposta germinativa de duas 

espécies de Vellozia (Velloziaceae) dos campos rupestres de Minas Gerais, Brasil. 

Acta Botanica Brasilica 21:451-456. 

HORBE, A. M. C., HORBE, M. A. & SUGUIO, K. 2004. Tropical Spodosols in northeastern 

Amazonas State, Brazil. Geoderma 119:55-68. 

JANZEN, D. H. 1974. Tropical Blackwater Rivers, Animals, and Mast Fruiting by the 

Dipterocarpaceae. Biotropica 6:69-103.  

LANDAU, E. C. 2003. Normais de Precipitação no Sudeste da Bahia, Brasil.(mapa em 

formato digital, adaptado a partir de SEI, 1998), escala 1:6.000.000. Data dos Dados: 

1943–1983. In: Prado, P. I., Landau, E. C., Moura, R. T., Pinto, L. P. S., Fonseca, G. A. 

B. & Alger, K. (orgs.). Corredor de Biodiversidade da Mata Atlântica do Sul da Bahia. 

Publicação em CD-ROM, Ilhéus, IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, Ilhéus 

LEGENDRE, P. 1993. Spatial Autocorrelation: Trouble or New Paradigm? Ecology 

74:1659-1673. 

LEGENDRE, P. & LEGENDRE, L. 1998. Numerical ecology (2ª edição). 853 p. Elsevier 

Science, Amsterdan. 

LEITÃO-FILHO, H. F. 1987. Considerações sobre a florística de florestas tropicais e sub-

tropicais do Brasil.  Instituto de Pesquisa de Estudos Florestais 35: 41-46. 

LIMA, R. A. F. DE, OLIVEIRA, A. A. DE, MARTINI, A. M. Z., SAMPAIO, D., SOUZA, V. C. & 

RODRIGUES, R. R. 2011. Structure, diversity, and spatial patterns in a permanent 



46 
 

plot of a high Restinga forest in Southeastern Brazil. Acta Botanica Brasilica 25:633-

645. 

MANTOVANI, W. 2003. A degradação dos biomas brasileiros. Pp. 367-439 in Ribeiro, W. 

C. (ed.). Patrimonio ambiental brasileiro. Editora da Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 

MARQUES, M. C. M., SWAINE, M. D. & LIEBSCH, D. 2011. Diversity distribution and 

floristic differentiation of the coastal lowland vegetation: implications for the 

conservation of the Brazilian Atlantic Forest. Biodiversity and Conservation 20:153-

168. 

MARTIN, L., SUGULO, K. & FLEXOR, J. M. 1993. As flutuações do nível do mar durante o 

quaternário superior e a evolu ão geológica de “deltas” brasileiros. Boletim IGUSP 

Publicação Especial 15:1-186. Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo. 

MARTINI, A. M. Z., FIASCHI, P., AMORIM, A. M. & PAIXÃO, J. L. D. 2007. A hot-point within 

a hot-spot: a high diversity site in Brazil’s Atlantic Forest. Biodiversity and 

Conservation 16:3111-3128. 

MEIRA NETO, J. A. A., SOUZA, A. L. DE, LANA, J. M. DE & VALENTE, G. E. 2005. 

Composição florística, espectro biológico e fitofisionomia da vegetação de 

muçununga nos municípios de Caravelas e Mucuri, Bahia. Árvore 29:139-150. 

NEKOLA, J. C. & WHITE, P. S. 1999. The distance decay of similarity in biogeography and 

ecology. Journal of Biogeography 26:867-878. 



47 
 

OKSANEN, J., BLANCHET, F. G., KINDT, R., LEGENDRE, P., O’HARA, R. B., SIMPSON, G. L., 

SOLYMOS, P., STEVENS, M. H. H. & WAGNER, H. 2010. vegan: Community Ecology 

Package. http://CRAN.R-project.org/package=vegan. 

OLIVEIRA-FILHO, A. T. & FONTES, M. A. L. 2000. Patterns of Floristic Differentiation 

among Atlantic Forests in Southeastern Brazil and the Influence of Climate. 

Biotropica 32:793-810. 

OLIVEIRA-FILHO, A. T., TAMEIRÃO NETO, E., CARVALHO, W. A. C., BRINA, A. 

E., WERNECK, M., VIDAL, C. & REZENDE, S. 2005. Análise florística do 

compartimento arbóreo de áreas de Floresta Atlântica sensu lato na região das 

Bacias do Leste (Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro). Rodriguesia 

56(87):185-235. 

PEEL, M. C., FINLAYSON, B. L. & MCMAHON, T. A. 2007. Updated world map of the 

Köppen-Geiger climate classification. Hydrology and Earth System Sciences 

Discussions 4:439-473. 

R DEVELOPMENT CORE TEAM. 2009. R: A Language and Environment for Statistical 

Computing. R Foundation for Statistical Computing. 

RICKLEFS, R. E. 1987. Community diversity: relative roles of local and regional 

processes. Science 235: 167-171. 

RICKLEFS, R. E. 2008. Disintegration of the ecological community. American Naturalist 

172: 741-750. 

http://lattes.cnpq.br/8343479823138548
http://lattes.cnpq.br/9234829383825325


48 
 

RICKLEFS, R. E. & D. SCHULTER. 1993. Species diversity in ecological communities. 

Chicago, University of chicago press. 

SAPORETTI-JUNIOR, A. W. 2009. Vegetação e solos de muçununga em Caravelas, Bahia. 

Tese de Doutorado, Universidade Federal de Viçosa. 

SAPORETTI-JUNIOR, A. W., SCHAEFER, C. E. G. R., SOUZA, A. L., SOARES, M. P., ARAÚJO, D. 

S. D. & MEIRA-NETO, J. A. A. 2012. Influence of Soil Physical Properties on Plants of 

the Mussununga Ecosystem, Brazil. Folia Geobotanica 47(1):29-39. 

SCUDELLER, V. V., MARTINS, F. R. & SHEPHERD, G. J. 2001. Distribution and abundance 

of arboreal species in the atlantic ombrophilous dense forest in Southeastern Brazil. 

Plant Ecology 152:185-199. 

SLIK, J. W. F., POULSEN, A. D., ASHTON, P. S., CANNON, C. H., EICHHORN, K. A. O., 

KARTAWINATA, K., LANNIARI, I., NAGAMASU, H., NAKAGAWA, M., VAN 

NIEUWSTADT, M. G. L., PAYNE, J., SARIDAN, A., SIDIYASA, K., VERBURG, R. W., 

WEBB, C. O. & WILKIE, P. 2003. A floristic analysis of the lowland dipterocarp 

forests of Borneo. Journal of Biogeography 30:1517-1531. 

SMITH, A. R., PRYER, K. M., SCHUETTPELZ, E., KORALL, P., SCHNEIDER, H., & WOLF, P. 

G.(2006). A classification for extant ferns. Taxon, 55(3):705-731. 

SMOUSE, P. E., LONG, J. C. & SOKAL, R. R. 1986. Multiple Regression and Correlation 

Extensions of the Mantel Test of Matrix Correspondence. Systematic Zoology 

35:627-632. Society of Systematic Zoology. 



49 
 

SNEATH, P. & SOKAL, R. 1973. Numerical taxonomy: the principles and practice of 

numerical classification.  573 p. Freeman, San Fracisco. 

SOUZA, A. C. 2010. Germinação de sementes de espécies da formação arbustiva não 

inundável na Restinga de Massambaba, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Dissertação 

de Mestrado. Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro.  

TABARELLI, M., PINTO, L. P., SILVA, J. M. C. DA, HIROTA, M. & BEDÊ, L. 2005. Challenges 

and Opportunities for Biodiversity Conservation in the Brazilian Atlantic Forest. 

Conservation Biology 19:695-700. 

TER BRAAK, C. J. F. 1987. The analysis of vegetation-environment relationships by 

canonical correspondence analysis. Vegetatio 69:69-77. 

THE ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP. 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny 

Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. 

Botanical Journal of the Linnean Society 161:105-121. 

THOMAS, W. W., CARVALHO, A. M. V. DE, AMORIM, A. M., GARRISON, J. & ARBELÁEZ, A. 

L. 1998. Plant endemism in two forests in southern Bahia , Brazil. Biodiversity and 

Conservation 7:311-322. 

THOMPSON, R. & C. TOWNSEND. 2006. A truce with neutral theory: local deterministic 

factors, species traits and dispersal limitation together determine patterns of 

diversity in stream invertebrates. Journal of Animal Ecology 75: 476-484. 

TUOMISTO, H., K. RUOKOLAINEN, M. YLI-HALLA. 2003. Dispersal, environment and 

floristic variation of western Amazonian forests. Science 299: 241-244. 



50 
 

VELLEND, M. 2010. Conceptual Synthesis in Community Ecology. The Quarterly Review 

of Biology 85:183-206. 

VELOSO, H. P., RANGEL-FILHO, A. L. R. & LIMA, J. C. A. 1991. Classificação da vegetação 

brasileira, adaptada a um sitema universal. p 124. In: Pimenta, H. P., Rangel-Filho, A. 

L. R.  & Lima, J. C. A. (Eds.) Economia. IBGE, Rio de Janeiro. 

WHITE, P. S. & WALKER, J. L. 1997. Approximating Nature’s Variation: Selecting and 

Using Reference Information in Restoration Ecology. Restoration Ecology 5:338-

349. 



51 
 

Anexo 1 
 

Lista de espécies vasculares presentes no Campo Cheiroso, Itacaré, Bahia, Brasil. Espécies presentes nas parcelas estão assinaladas segunda coluna. São apresentados a 
frequência, índice de cobertura e o hábito de crescimento para as espécies presentes nas parcelas. 

Família/ Espécie Voucher Parcela 
Frequência 

(N = 20) 

Média % 
cobertura 
(N = 20) 

Hábito de crescimento 

Anarcadiaceae      

Tapirira guianensis Aubl. WWT 9467     

Annonaceae      

Guatteria oligocarpa Mart. JGCS 800     

Apocynaceae      

Bahiella blanchetii (A.DC.) J.F.Morales WWT 9507     

Ditassa crassifolia Decne. VDL 98 x 5 0,018 ±0,04 trepadeira 

Mandevilla moricandiana (A.DC.) Woodson VDL 07     

Mandevilla scabra (Hoffmanns ex Roem. & Schult.) K.Schum. AMA 1311     

Rauvolfia atlantica Emygdio VDL 29     

Tabernaemontana salzmannii A.DC. WWT 9493     

Araceae      

Anthurium bellum Schott WWT 12094     

Philodendron fragrantissimum (Hook.) G.Don WWT 12101     

Arecaceae      

Geonoma pauciflora Mart. WWT 12099     

Asteraceae      

Achyrocline satureioides (Lam.)D.C. LAMS 3816     

Ageratum conyzoides L. LAMS 3817     

Austroeupatorium morii Mayo & Haigh LAMS 3922     

Baccharis calvescens DC. VDL 150     

Conyza bonariensis (L.) Cronquist VDL 90     
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Lepidaploa sp. VDL 82 x 1 0,001±0,004 arbusto 

Lepidaploa edmundoi (G.M.Barroso) H.Rob. VDL 17 x 5 0,145±0,3 arbusto 

Lepidaploa helophila (Mart ex DC.) H.Rob. VDL 58     

Litothamnus nitidus (DC.) W.C. Holmes VDL 68 x 4 0,426±1 arvoreta 

Mikania glomerata Spreng. VDL 102 x 1 0,001±0,004  

Vernonanthura vinhae (H.Rob.) H.Rob. VDL 41     

Bignoniaceae      

Tabebuia elliptica (DC.) Sandwith VDL 129 x 2 0,035±0,12 arvoreta 

Blechnaceae      

Blechnum serrulatum Rich. LAMS 3945     

Bonnetiaceae      

Bonnetia stricta (Nees) Nees & Mart. LAMS 3819     

Boraginaceae      

Cordia bicolor A.DC. LAMS 3785     

Cordia trichoclada DC. WWT 9505     

Bromeliaceae      

Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm. VDL 194 x 1 0,06±0,27 erva rosetada 

Aechmea echinata (Leme) Leme JGJ 2109     

Aechmea marauensis Leme WWT 12110     

Aechmea miniata Beer ex Baker WWT 12095     

Aechmea multiflora L.B.Sm. GMS 334     

Hohembergia castellanosii L.B.Sm. & R.W.Read VDL 233 x 5 0,39±0,74 erva rosetada 

Tillandsia bulbosa Hook.f. WWT 9476     

Vriesea duvaliana E.Morren WWT 12106     

Vriesea neoglutinosa Mez VDL 193 x 7 1,055±2,08 erva rosetada 

Burseraceae      

Protium icicariba (DC.) Marchand WWT 9453     

Tetragastris occhionii (Rizzini) Daly VDL 27 x 1 0,1±0,45 arvoreta 
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Cactaceae      

Melocactus violaceus Pfeiff. VDL 125 x 2 0,01±0,03 erva não graminóide 

Chrysobalanaceae      

Chrysobalanaceae sp. VDL 135 x 1 0,1±0,45 arbusto 

Chrysobalanus icaco L. VDL 32     

Licania littoralis Warm. VDL 181 x 4 0,51±1,11 arvoreta 

Clusiaceae      

Clusia sp. VDL 138 x 2 0,13±0,5 arvoreta 

Convolvulaceae      

Evolvulus maximilianii Mart. ex Choisy VDL 73 x 17 0,16±0,15 subarbusto 

Cyatheaceae      

Cyathea macrocarpa (C.Presl) Domin WWT 9460     

Cyperaceae      

Becquerelia clarkei T.Koyama WWT 9481     

Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke LAMS 3951     

Bulbostylis junciformis (Kunth) C.B.Clarke VDL 88 x 20 0,47±0,48 erva graminóide 

Hypolytrum pulchrum (Rudge) H.Pfeiff. AMA 725     

Lagenocarpus rigidus Nees VDL 49 x 20 6,63±6,03 erva graminóide 

Lagenocarpus verticilatus (Spreng.) T.Koyama & Maguire VDL 50 x 19 1,38±1,38 erva graminóide 

Rhynchospora ridleyi C.B.Clarke WWT 9482     

Scleria cyperina Willd. ex Kunth AMA 695     

Dennstaedtiaceae      

Lindsaea stricta (Sw.) Dryand. LAMS 3941     

Pteridium arachnoideum  (Kaulf.) Maxon VDL 65 x 10 0,73±1,24 erva não graminóide 

Dilleniaceae      

Davilla flexuosa A.St.-Hil. VDL 20 x 9 1,22±2,29 trepadeira 

Doliocarpus validus Kubitzki WWT 94503     

Ericaceae      
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Agarista revoluta (Spreng.) Hook. ex Nied. VDL 187 x 12 0,84±1,23 arbusto 

Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn. VDL 215 x 20 3,22±1,98 subarbusto 

Eriocaulaceae      

Comanthera linearis (Ruhland) L.R.Parra & Giul. VDL 115 x 3 0,023±0,065 erva rosetada 

Paepalanthus bifidus (Schrad.) Kunth VDL 69     

Paepalanthus klotzschianus Körn. VDL 159 x 3 0,05±0,14 erva rosetada 

Paepalanthus subtilis Miq. AMA 704     

Erythroxylaceae      

Erythroxylum andrei Plowman VDL 170 x 1 0,09±0,4 arbusto 

Euphorbiaceae      

Astraea  sp. VDL 114 x 1 0,006±0,03 subarbusto 

Croton sellowii Baill. VDL 39 x 18 1,81±2,2 subarbusto 

Microstachys heterodoxa (Müll.Arg.) Esser AMA 700     

Sebastiania  sp. VDL 57 x 4 0,06±0,15 subarbusto 

Fabaceae      

Fabaceae sp. VDL 230 x 1 0,015±0,07 arvoreta 

Abarema turbinata (Benth.) Barneby & J. W. Grimes VDL 13 x 3 0,17±0,41 arvoreta 

Andira carvalhoi R.T.Penn & H.C.Lima VDL 160 x 1 0,13±0,6 arvoreta 

Andira nitida Mart. ex Benth. VDL 152     

Chamaecrista cytisoides (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby VDL 67 x 7 0,44±0,8 arbusto 

Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S.Irwin & Barneby VDL 10  x 17 0,61±0,51 subarbusto 

Dioclea virgata (Rich.) Amshoff JGCS 2942     

Hymenolobium alagoanum Ducke VDL 37 x 10 1,36±2.32 arbusto.escandente 

Inga pleiogyna T.D.Penn. VDL 75     

Leptolobium bijugum (Spreng.) Vogel VDL 22     

Macrolobium rigidum R.S. Cowan VDL 04 x 2 0,16±0.5 arvoreta 

Periandra mediterranea (Vell.) Taub. VDL 46 x 12 1,28±1,55 arbusto escandente 

Stylosanthes viscosa Sw. VDL 53 x 12 0,07±0,14 subarbusto 
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Swartzia  sp. VDL 99 x 1 0,01±0,044 arvoreta 

Swartzia polita (R.S.Cowan) Torke VDL 15     

Swartzia riedelii R.S.Cowan WWT 12092     

Gentianaceae      

Chelonanthus purpurascens (Aubl.) StruweS.Nilsson & 
V.A.Albert 

  
AMA 715 

    

Gesneriaceae      

Codonanthe mattos-silvae Chautems JGJ 2108     

Humiriaceae      

Humiria balsamifera Aubl. VDL 119     

Sacoglottis mattogrossensis Malme HSL 131      

Schistostemon retusum (Ducke) Cuatrec. WWT 9466     

Hypericaceae      

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy VDL 206     

Icacinaceae      

Emmotum affine (Benth.) Miers VDL 28     

Lauraceae      

Lauraceae sp. VDL 168 x 1 0,04±0,18 arvoreta 

Ocotea argentea Mez AMA 3429     

Ocotea complicata (Meisn.) Mez WWT 9470     

Lecythidaceae      

Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers VDL 213     

Loranthaceae      

Struthanthus polyrhysus (Mart.) Mart. VDL 43 x 1 0,002±0,01 trepadeira 

Lythraceae      

Cuphea antisyphilitica Kunth LAMS 3940     

Cuphea brachiata Koehne LAMS 3924B     
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Cuphea flava Spreng. VDL 64 x 19 1,23±1,18 subarbusto 

Cuphea sessilifolia Mart. AMA 701     

Malpighiaceae      

Byrsonima sericea DC.      

Heteropterys rufula A.Juss. AMA 1325     

Stigmaphyllon macropodum A.Juss. AMA 3430     

Malvaceae      

Pavonia  sp. VDL 172 x 1 0,09±0,4 arbusto escandente 

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns WWT 9472     

Waltheria cinerescens A.St-Hil. VDL 35 x 5 0,014±0,03 subarbusto 

Melastomataceae      

Comolia ovalifolia Triana VDL 71     

Marcetia ericoides (Spreng.) O.Berg ex Cogn. VDL 197     

Miconia  sp. VDL 130 x 2 0,05±0,16 arbusto 

Miconia ciliata (Rich.) DC. VDL 18     

Miconia mirabilis (Aubl.) L.O.Williams VDL 05     

Miconia pileata DC. WWT 9515     

Moraceae      

Ficus hirsuta Schott      

Myrtaceae      

Marlierea eugenioides (Cambess.) D.Legrand WWT 9489     

Marlierea neuwiediana (O.Berg) Nied. VDL 110 x 2 0,27±0,83 arvoreta 

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. VDL 02 x 1 0,1±0,45 arvoreta 

Myrcia obovata (O.Berg) Nied. VDL 03 x 3 0,035±0,1 arvoreta 

Myrcia salzmannii O. Berg VDL 19 x 4 0,51±1,48 arbusto 

Myrcia splendens (Sw.) DC. VDL 134 x 1 0,14±0,63 arbusto 

Myrcia sylvatica (G.Mey.) DC. AMA 3431     

Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg VDL 78 x 1 0,05±0,22 arvoreta 
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Nyctaginaceae      

Nyctaginaceae sp. VDL 30 x 1 0,03±0,13 arbusto escandente 

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell VDL 84 x 7 0,101±0,16 trepadeira 

Ochnaceae      

Ouratea  sp. VDL 38 x 1 0,065±0,29 arbusto 

Ouratea crassa Tiegh. VDL 24 x 7 0,475±0,86 arbusto 

Sauvagesia sprengelii A.St.-Hil. VDL 25     

Orchidaceae      

Catasetun discolor (Lindl.) Lindl. VDL 158 x 3 0,025±0,06 erva não graminóide 

Encyclia dichroma (Lindl.) Schltr. VDL 149 x 1 0,02±0,09 erva não graminóide 

Encyclia ostmantha (Barb.Rodr.) Schltr. AMA 1318     

Epidendrum cinnabarinum Salzm. ex Lindl. VDL 118 x 2 0,02±0,09 erva não graminóide 

Epidendrum warasii Pabst VDL 123 x 4 0,05±0,14 erva não graminóide 

Epistephium lucidum Cogn. VDL 117 x 4 0,024±0,07 erva não graminóide 

Koellensteinia altissima Pabst AMA 693     

Sobralia liliastrum Salzm. Ex Lindl. VDL 126 x 5 0,08±0,21 erva não graminóide 

Vanilla sp. _ x 4 0,05±0,13 trepadeira 

Passifloraceae      

Passiflora  sp. VDL 120 x 1 0,01±0,044 trepadeira 

Pentaphylacaceae      

Ternstroemia brasiliensis Cambess. VDL 26 x 1 0,03±0,13 arvoreta 

Peraceae      

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. VDL 36     

Phyllantaceae      

Amanoa guianensis Aubl. VDL 116 x 1 0,02±0,1 arvoreta 

Phyllanthus flagelliformis Müll.Arg. WWT 9510     

Phyllanthus klotzschianus Müll.Arg. VDL 12     

Poaceae      
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Atractantha falcata McClure WWT 12097     

Axonopus aureus P.Beauv. AMA 724     

Ichnanthus lancifolius Mez. WWT 9464     

Paspalum parviflorum Rhode ex Flüggé AMA 703     

Renvoizea triniii Zuloaga & Morrone VDL 94 x 20 24,03±10,6 erva graminóide 

Polygonaceae      

Coccoloba ramosissima Wedd. VDL 54 x 11 0,8±1,0 arbusto 

Coccoloba rosea Meisn. VDL 96 x 4 0,19±0,5 arbusto 

Rapataceae      

Rapatea paludosa Aubl. LAMS 4825     

Rubiaceae      

Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & Schult.f. VDL 11     

Borreria verticillata (L.) G.Mey. VDL 63 x 7 0,18±0,6 subarbusto 

Chioccoca nitida Benth. VDL 139     
Denscantia macrobracteata (E.L.Cabral & Bacigalupo) 

E.L.Cabral & Bacigalupo 
VDL 14 

x 2 0,15±0,7 arbusto 

Denscantia monodon (K.Schum.) E.L.Cabral & Bacigalupo VD 180     

Malanea harleyi J.H.Kirkbr. VDL 47     

Margaritopsis chaenotricha (DC.) C.M.Taylor WWT 12100     

Mitracarpus eichleri K.Schum. WWT 9480     

Mitracarpus salzmannianus  DC. VDL 85 x 18 0,35±0,4 erva não graminóide 

Pagamea harleyi Steyerm. VDL 06 x 4 0,1±0,25 arbusto 

Perama hirsuta Aubl. AMA 1307     

Psychotria carthagenensis Jacq. VDL 185     

Psychotria cupularis (Müll.Arg.) Standl. WWT 12103     

Psychotria jambosioides Schltdl. WWT 9463     

Psychotria myriantha Müll.Arg. WWT 12109     

Psychotria ruellifolia (Cham. & Schltdl.) Müll.Arg. WWT 9491     
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Rutaceae      

Esenbeckia grandiflora Mart. VDL 203 x 1 0,085±0,4 arbusto 

Salicaceae      

Casearia arborea (Rich.) Urb. WWT 9454     

Sapindaceae      

Matayba discolor (Spreng.) Radlk. WWT 9468     

Serjania salzmanniana  Schltr. VDL 44     

Schoepfiaceae      

Schoepfia  brasiliensis A.DC. VDL 133 x 2 0,03±0,13 arbusto 

Smilacaceae      

Smilax  sp. VDL 232 x 12 0,5±1,08 trepadeira 

Smilax rufescens Griseb. VDL 08     

Solanaceae      

Schwenckia americana Rooyen ex L. VDL 108 x 11 0,154±0,23 erva não graminóide 

Solanum paniculatum L. WWT 9484     

Solanum polytrichum Moric. WWT 12098     

Solanum stipulaceum Willd. ex Roem. & Schult. LAMS 3810     

Solanum thomasiifolium Sendtn. LAMS 3938     

Velloziaceae      

Vellozia dasypus Seub. VDL 200 x 19 7,0±7,0 erva não graminóide 

Verbenaceae      

Lantana camara L. VDL 221     

Lippia macrophylla Cham. VDL 09     

Vochysiaceae      

Vochysia thyrsoidea Pohl AMA 1317     



60 
 

Anexo 2 

Características das vegetações herbáceo-arbustivo sobre solos de areia branca no Domínio Atlântico, Brasil. Lat = latitude (S); Lon = longitude (L); Alt med= altitude média (m); 

Dist cost = distância do oceano (Km); Precip tot = precipitação total anual (mm); Nº meses secos = meses com pluviosidade inferior a 50 mm; T med = temperatura média anual 

(oC); T fria = temperatura média do mês mais frio (oC);T quente = temperatura média do mês mais quente; Ref = referência 

Local Estado Cód Lat Lon Alt med  T med T fria T quente 

Nº 
meses 
secos  Precip tot  Dist cost  Ref 

Campo Cheiroso BA CChe-Mu-BA -14,35 -39,04 120 24,0 17,0 29,0 1 1300 2,50 * 

Caravelas BA Cara-Mu-BA -17,69 -39,47 50 26,0 22,0 30,0 4 1500 35,00 [1][2] 

Mucuri BA Mucu-Mu-BA -18,17 -39,89 80 22,0 18,0 30,0 4 1392 30,00 [1] 

Marambaia RJ Marb-Re-RJ -23,04 -43,53 2 22,0 18,0 30,0 7 1240 5,00 [3] 

Araranguá SC Arar-Re-SC -28,89 -49,33 3 18,0 11,0 26,0 4 1450 1,38 [4] 

Bertioga SP Bert-Re-SP -23,75 -45,97 10 24,8 20,7 28,0 2 3200 2,13 [5] 

Praia do Peró RJ Pero-Re-RJ -22,82 -41,97 3 26,0 12,0 29,0 7 800 0,86 [6] 

São João da Barra RJ SJBa-Re-RJ -21,73 -41,03 7 18,0 10,0 27,0 6 1000 2,17 [7] 

Jericoacoara CE Jeri-Re-CE -2,82 -40,50 14 30,0 22,0 33,0 8 1191 3,00 [8] 

Pipa RN Pipa-Re-RN -6,23 -35,06 65 26,0 20,0 31,0 6 1500 0,33 [9] 

Regência ES Rege-Re-ES -19,67 -39,83 3 23,1 18,0 32,0 6 1218 0,52 [10] 

Jurubatiba RJ Juru-Re-Rj -22,25 -41,42 12 22,6 20,0 27,0 6 1164 2,20 [11] 

Maricá RJ Mari-Re-RJ -22,88 -42,85 16 23,2 15,1 18,0 7 1231 0,60 [12] 

PE da Setiba ES PESe-Re-ES -20,58 -40,40 7 25,0 18,0 31,0 7 1350 1,43 [13] 

Ariquindá PE Ariq-Re-PE -8,79 -35,11 5 24,0 18,0 30,0 6 2000 1,00 [14] 

Camburi ES Camb-Re-ES -20,26 -40,27 8 23,2 18,0 31,0 7 1410 0,27 [15] 

São Luís MA SLuis-Re-MA -2,50 -44,27 7 27,0 22,0 31,0 5 2325 0,45 [16] 

Maraú BA Marau-Re-BA -13,95 -38,95 10 25,0 18,0 29,0 2 1800 1,67 [17] 

Delta do Parnaíba PI DeParn-Re-PI -2,88 -41,67 8 27,5 21,0 32,0 6 1223 3,00 [18] 

Linhares ES Linh-Mu-ES -19,17 -39,83 50 23,1 18,0 32,0 7 1218 19,00 [19] 
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3. Capítulo 2: 

 

Influência da perturbação antrópica em uma Mussununga herbáceo-

arbustiva no sul da Bahia, Brasil  

 

Victória Duarte Lacerda, André M. Amorim, Adriana M. Z. Martini 

 

RESUMO 

A perturbação de ambientes naturais pode comprometer a diversidade e riqueza 

de espécies vegetais, e muitas vezes pode promover a entrada de espécies exóticas 

e invasoras, influenciando as relações ecológicas da comunidade. Estudos 

abordando a ação da perturbação em ambientes frágeis, sujeitos à condições 

extremas, ainda são escassos. Isso se torna mais evidente em mussunungas, uma 

formação vegetal que ocorre sobre manchas arenosas nos Tabuleiros do norte do 

Espírito Santo e sul da Bahia. Este estudo teve como objetivo comparar a estrutura 

e composição de duas áreas, uma sem indícios de perturbação recente (SIPR) e 

outra perturbada recentemente (PERT) devido ao plantio de Cocos nucifera L. em 

uma Mussununga herbáceo-arbustiva no sul da Bahia. Foram encontradas 101 

espécies nas duas áreas, 76 presentes na área SIPR e 64 na PERT. A diversidade e 

riqueza de espécies foram semelhantes nas duas áreas, no entanto, a composição 

de espécies e a distribuição de grupos funcionais foi diferente. A família mais 

representativa nas duas áreas foi Fabaceae e a espécie Renvoizea trinii foi a 

dominante em ambas as áreas. No entanto, Pteridium arachnoideum aumentou 

consideravelmente sua cobertura relativa na área perturbada. Os grupos 
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funcionais diferiram em suas coberturas médias em função das áreas, sendo que 

alguns (erva graminóide, erva não graminóide e subarbustos) aumentaram sua 

representatividade na área perturbada, enquanto  as ervas rosetadas diminuíram. 

Devido a diferença encontrada na composição de espécies entre as duas áreas, é 

recomendado um manejo da área perturbada a fim de manter a diversidade local. 

Palavras-chaves: comunidades vegetais, distúrbio antrópico, resiliência, grupos 

funcionais, vegetação herbáceo-arbustiva. 

 

Introdução 

 

Perturbações ecológicas podem ser definidas como eventos que causam 

mudanças temporárias e localizadas nas taxas demográficas das populações 

(Dornelas 2010). Estes eventos podem ser provocados por agentes físicos ou 

biológicos originando diferentes alterações nas comunidades, como mortalidade, 

danos ou deslocamento de indivíduos (Sousa 1984). Porém, o nível do efeito das 

perturbações encontra-se fortemente relacionado à frequência, intensidade e 

extensão das mesmas (Connell 1978).  

As perturbações podem ser diretas, aquelas que atuam na sobrevivência 

dos indivíduos, ou indiretas, que agem nos níveis de recursos e processos 

demográficos, por meio de alterações nas condições ambientais (Hobbs & 

Huenneke 1992, Flinn & Vellend 2005).  A eliminação de espécies promove a 

liberação de espaço e recursos, reduzindo temporariamente o impacto da 

competição (Grime 1973, Connell & Slatyer 1977). Além de representar uma fonte 

de heterogeneidade espacial para a dinâmica das comunidades naturais, a 

perturbação pode ser um agente de seleção natural na história de vida das espécies 
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(Sousa 1984). A definição de quais espécies conseguem colonizar ou permanecer  

em uma área dependerá de vários fatores, como o tipo de perturbação, os 

processos afetados e a proximidade de fontes de colonização (Uhl et al. 1988, 

Brown & Whitmore 1992), que definirão os atributos das espécies que irão compor 

a comunidade após a perturbação.  

Desta forma, as consequências da perturbação em geral não são aleatórias e 

algumas populações tendem a diminuir drasticamente, enquanto outras podem ser 

beneficiadas (Abadie et al. 2011). Segundo a hipótese da perturbação 

intermediária (Connell 1978), quando em níveis elevados de perturbação, apenas 

espécies mais resistentes e melhor colonizadoras sobreviveriam, e em níveis 

baixos de perturbação as espécies competidoras superiores dominariam e em 

ambos os casos a riqueza total de espécies seria menor. Quando a perturbação 

ocorre em níveis intermediários o ecossistema pode apresentar 

concomitantemente os dois grupos ecológicos, além de apresentar fases 

intermediárias (Connell 1978).  

Além de afetar a riqueza e diversidade de espécies de uma comunidade, as 

perturbações, em geral, promovem a entrada de espécies invasoras e exóticas 

(Rejmánek 1989). Estas espécies têm capacidade de reduzir ou remover 

populações de espécies nativas, modificando substancialmente o funcionamento 

do ecossistema (Schofield 1989). 

Em função de perturbações, as modificações na composição de espécies 

podem vir acompanhadas da perda de grupos funcionais ou de mudanças drásticas 

na distribuição destes grupos na comunidade. Os grupos funcionais são categorias 

dadas às espécies de acordo com as suas características ou com o uso similar de 

recursos (Médail et al. 1998), por exemplo, o tipo de crescimento de uma planta, ou 
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o modo de dispersão. As mudanças nos grupos podem acarretar em uma alteração 

profunda nos processos ecossistêmicos devido à forte relação da diversidade 

funcional com a manutenção das interações ecológicas nas comunidades (Petchey 

& Gaston 2006). 

Por outro lado, quando existe perda de espécies dentro de um determinado 

grupo funcional, pode haver liberação de recursos para outras espécies do mesmo 

grupo (Naeem 1998). Esta substituição de espécies que desempenham papéis 

equivalentes nos ecossistemas é definida como redundância funcional (Walker 

1992). Entretanto, apesar da funcionalidade do sistema não ser afetada, pode 

haver uma diminuição na capacidade de recuperação do mesmo, pela perda de 

uniformidade na distribuição das espécies entre os grupos (Fonseca & Ganade 

2001). Portanto, compreender essas relações entre riqueza de espécies, 

diversidade e redundância funcional é fundamental pois estes elementos podem 

ter efeitos importantes sobre a estabilidade dos ecossistemas a longo prazo, 

principalmente em função das mudanças ambientais (Díaz & Cabido 2001). 

Além do impacto sobre a abundância e a diversidade, estudos em 

comunidades perturbadas podem indicar o quão resiliente uma comunidade é 

após um distúrbio. Resiliência pode ser definida como a capacidade de 

recuperação de um ambiente após um evento de perturbação (Gunderson 2000) e 

pode ser influenciada pela composição de espécies, por propriedades 

ecofisiológicas das espécies, pela abundância de recursos, por características do 

solo e pela extensão das áreas perturbadas (Pickett et al. 2011). 

Comunidades vegetais estabelecidas sobre manchas de solos de areia 

branca estão sujeitas a condições ambientais extremas de estresse hídrico (Horbe 

et al. 2004) provocado pela baixa capacidade de retenção de água em suas 
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primeiras camadas nas épocas secas (Frasier et al. 2008). Isso contribui para a 

pouca disponibilidade de nutrientes nesse tipo de solo (Fine et al. 2010, Saporetti-

Junior et al. 2011). Portanto, apenas espécies com características adaptadas a estes 

ambientes conseguem sobreviver (Horbe et al. 2004). Em função dessas 

particularidades, os processos de sucessão desses ambientes após eventos de 

perturbação demandam um maior tempo (Moraes et al 1998).   Nesse sentido, 

torna-se extremamente importante conhecer potenciais fragilidades de 

fisionomias que apresentam tais características como as mussunungas. Estas 

formações com características peculiares ocorrem sobre manchas de solo arenoso 

nos tabuleiros do sul da Bahia e norte do Espírito Santo (Araujo et al. 2008). No 

entanto, as informações sobre mussunungas são escassas, sendo inexistentes 

aquelas que avaliam os efeitos da perturbação nessas áreas. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi comparar a diversidade e 

composição de espécies de dois trechos de uma Mussununga herbáceo-arbustiva, 

um sem indícios de perturbação recente e outro perturbado devido a um plantio 

de Cocos nucifera L.. Em função da perda de espécies sensíveis a eventos de 

perturbação, é esperado que haja uma modificação na estrutura de dominância, 

afetando a diversidade da área perturbada. Ao mesmo tempo, acredita-se que na 

área perturbada ocorra a perda de alguns grupos funcionais mais sensíveis à 

perturbação, em detrimento do aumento da dominância de outros grupos em 

função de sua tolerância a eventos drásticos.  

 

Material e Métodos 

 

Área de Estudo 
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A área estudada está localizada no município de Itacaré, na região sul da 

Bahia, Brasil (Figura 1). Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger (Peel 

et al. 2007), a região apresenta clima Af, quente e úmido, sem uma estação seca 

bem definida. A temperatura média anual de 24°C, com meses mais quentes de 

Novembro a Março, e os mais frios de Julho a Agosto e a precipitação anual é de 

2000 mm distribuídos ao longo do ano (Landau 2003). 

 

 

Figura 6: Mapa do Sul da Bahia com a indicação do 
Campo Cheiroso, modificado de Thomas et al. 
(1998). 

 

O trabalho foi conduzido em uma área conhecida localmente como Campo 

Cheiroso, localizado a 14° 22’ 84’’ S e 39° 03’ 33’’ W e a aproximadamente 120 m 

acima do nível do mar (Figura 2). Esta área ocorre sobre uma mancha de solo 

arenoso de cerca de 160 ha encravada em uma matriz de vegetação de porte 

florestal. Sobre este solo ocorre uma vegetação herbáceo-arbustiva, distribuída em 
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moitas ou de forma esparsa (Martini e Mattos Silva, dados não publicados). Devido 

a sua fisionomia, esta área foi classificada como mussununga herbáceo-arbustiva, 

este tipo de vegetação também é conhecido como Campo Nativo (Araujo et al. 

2008), que é uma formação vegetal associada à Mata Atlântica no sul da Bahia e 

norte do Espírito Santo, ocorrendo em manchas de solo arenoso de origem do 

Grupo Barreiras do Terciário (Saporetti-Junior et al. 2011). 

 

 

Figura 7: Delimitação da mussununga estudada em Itacaré, Bahia, Brasil, modificada de Google® earth. A 
linha em branco indica a área total do Campo Cheiroso e a linha em vermelho indica a área perturbada 
pelo plantio de Cocos nucifera. 

 

Uma parte da área sofreu uma perturbação intensa no passado devido ao 

plantio de Cocos nucifera L. (coco), que foi abandonado há cerca de oito anos. O 

manejo do coco exige a roçagem constante da área de plantio (Fontes et al. 2002) e 

uma prática muito comum em plantações é a queima da área onde será realizada a 

cultura. Portanto no período de cultivo da área, houve um intenso manejo do solo e 

remoção das plantas nativas presentes no local. 
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É importante salientar que trata-se de um estudo de caso pois o trabalho foi 

realizado em apenas uma mancha de mussununga. Dessa forma, não seria 

recomendável generalizar os resultados obtidos para outras áreas, sem a 

realização de estudos complementares. No entanto, a partir dos resultados aqui 

encontrados poderão ser realizadas recomendações de manejo para essa área de 

importância local. 

 

Coleta de dados 

 

Foram estabelecidas 30 parcelas de 50 x 1 m. Na área sem indícios de 

perturbação recente (SIPR) foram dispostas 20 parcelas, totalizando 1000m2 e na 

área perturbada (PERT) foram dispostas 10, com um total de 500 m2. As unidades 

amostrais foram estabelecidas a partir do sorteio de coordenadas geográficas 

dentro da área de estudo, que indicava o ponto inicial de cada parcela, sendo 

dispostas sempre na mesma direção.  

Para caracterização da comunidade, cada parcela foi dividida em sub-

parcelas de 1 x 1m, nas quais foi mensurada a altura e a porcentagem de cobertura 

de todas as plantas vasculares presentes.  Para a espécie Pteridium arachnoideum, 

e para as espécies de Cyperaceae e Poaceae foi estimada a altura média das plantas 

por sub-parcela, devido à dificuldade de individualização das plantas. A partir das 

medidas de cobertura nas sub-parcelas, foram calculadas a cobertura relativa de 

cada espécie e a cobertura média por parcela de 50 m2. Como há sobreposição das 

coberturas dos indivíduos, adicionalmente, foi estimada a porcentagem de área de 

solo exposto para identificar a porcentagem total de solo coberto. Também foi 

contado o número de indivíduos de cada espécie por parcela (N = 20), exceto para 
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Pteridium arachnoideum, para as espécies das famílias Cyperaceae, Poaceae e para 

as plantas do grupo funcional “trepadeira”, pela dificuldade na delimita ão de seus 

indivíduos.  

Amostras das espécies presentes nas parcelas foram coletadas, herborizadas 

e depositadas no herbário CEPEC. A identificação destas amostras foi realizada 

através de literatura específica, de comparação com exsicatas previamente 

determinadas no acervo e, quando possível, pelo envio a especialistas. As espécies 

de angiospermas foram posicionadas nas famílias reconhecidas segundo o APGIII 

(2009) e samambaias seguiram Smith et al. (2006). A lista de material testemunho 

encontra-se em anexo. 

 

Análise dos dados 

Considerando que as duas áreas amostradas são de tamanhos diferentes, a 

riqueza entre as áreas foi comparada pelo método de rarefação baseada no 

número de parcelas (sample-based). Para avaliar a distribuição dos valores de 

diversidade entre as parcelas foi inspecionada a relação entre a riqueza e o índice 

de diversidade de Shannon. 

Para inspecionar a similaridade das comunidades em cada uma das áreas 

quanto à composição e abundância de espécies, foi realizada uma Análise de 

Correspondência Retificada (Detrended Correspondence Analysis – DCA), com o 

intuito de verificar como as unidades amostrais (parcelas) ordenavam-se entre as 

áreas. 

A fim de verificar a distribuição dos grupos funcionais nas duas áreas as 

espécies foram divididas em nove grupos (modificado de Cornelissen et al. 2003), 

relacionados às suas formas de crescimento: i) erva graminóide (plantas herbáceas 
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com crescimento em touceiras); ii) erva não graminóide (plantas herbáceas com 

caule não lenhoso); iii) erva rosetada (plantas herbáceas, com folhas dispostas em 

formato de roseta); iv) trepadeira (plantas lenhosas ou herbáceas que dependem 

de suporte para atingir o dossel e que possuem estruturas morfológicas especiais 

para escalar); v) subarbusto (plantas lenhosas, que não ultrapassam 0,8 m de 

altura); vi) arbusto (plantas lenhosas maiores que 0,8 m e com tronco principal 

bifurcado perto do solo em um ou mais troncos relativamente curtos); vii) arbusto 

escandente (plantas lenhosas que dependem de suporte para atingir o dossel e não 

possuem estruturas morfológicas especiais de escalada); viii) palmeira 

(Arecaceae) e ix) árvore (plantas lenhosas, com copa baixa e com tronco principal 

bifurcado acima de 0,8 m de altura). Foi analisado se havia diferença na média das 

coberturas relativas de cada grupo funcional em cada área. Para isso foi realizada 

uma ANOVA de dois fatores, tendo como fatores os grupos funcionais e as áreas. 

Essa análise também foi utilizada para testar diferenças relativas à riqueza de 

espécies entre os grupos nas áreas.  

Todas as análises foram realizadas em ambiente R (R Development Core 

Team 2009). Foi utilizado o pacote vegan (Oksanen et al. 2010).  

 

Resultados 

 

Foram registradas 76 espécies na área sem indícios de perturbação recente 

(SIPR) e 67 na área perturbada (PERT), sendo o total das duas áreas 101 espécies 

(Tabela 1). Existem 34 espécies exclusivas presentes apenas na área SIPR, que 

juntas perfazem uma cobertura relativa de 5,32% e 25 espécies exclusivas da área 

PERT, com cobertura relativa de 6,38%, entretanto quando estas espécies 
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exclusivas são individualizadas, suas coberturas relativas são inferiores a 1% nas 

duas áreas. Fabaceae foi a família mais rica nos dois ambientes com 10 espécies na 

área SIPR e sete em PERT. Na área SIPR Orchidaceae (sete espécies), Myrtaceae (6 

espécies), Rubiaceae e Asteraceae (quatro espécies) foram as famílias mais 

representativas. Na área PERT Cyperaceae e Melastomataceae (cinco espécies), 

Asteraceae, Orchidaceae e Rubiaceae (quatro espécies) foram as mais ricas. Entre 

as espécies exclusivas de cada área, Orchidaceae, Myrtaceae e Fabaceae são as 

famílias com maior riqueza de espécies na área SIPR, cada uma com quatro 

espécies exclusivas e Melastomataceae é a família que apresentou maior riqueza 

de espécies exclusivas na área PERT, com quatro espécies também.  

Tabela 1: Espécies vasculares presentes em trecho sem indício de perturbação recente (SIPR - 20 
parcelas) e em trecho perturbado (PERT - 10 parcelas) em uma Mussununga, Itacaré, Bahia, Brasil. 
Dados de abundância estão expressos em cobertura relativa (%). 

Família/ Espécie SIPR PERT 

Apocynaceae     

Ditassa crassifolia Decne. 0.030 
 Temnadenia odorifera (Vell.) J.F.Morales 

 
0.250 

Tabernaemontana sp. 
 

0.030 

Arecaceae     

Cocos nucifera L. 
 

0.200 

Asteraceae     

Baccharis calvescens DC. 
 

0.570 

Lepidaploa sp.1 0.002 
 Lepidaploa sp.2 

 
0.110 

Lepidaploa sp.3 
 

0.070 

Lepidaploa edmundoi (G.M.Barroso) H.Rob. 0.238 0.070 

Litothamnus nitidus (DC.) W.C. Holmes 0.699 
 Mikania  glomerata Spreng. 0.002 
 Bignoniaceae     

Tabebuia elliptica (DC.) Sandwith 0.057 
 Bromeliaceae     

Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm. 0.098 
 Hohenbergia castellanosii L.B.Sm. & R.W.Read 0.640 0.180 

Vriesea neoglutinosa Mez 1.731 0.320 

Burseraceae     

Tetragastris occhionii (Rizzini) Daly 0.164 
 Cactaceae     
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Melocactus violaceus Pfeiff. 0.016 0.010 

Chrysobalanaceae     

Chrysobalanaceae sp. 0.164 
 Licania littoralis Warm. 0.837 0.300 

Clusiaceae     

Clusia sp. 0.213 
 Convolvulaceae     

Evolvulus maximiliani Mart. ex Choisy 0.256 0.044 

Cyperaceae     

Cyperaceae sp.1 
 

0.260 

Cyperaceae sp.2 
 

0.771 
Bulbostylis junciformis (Kunth) C.B.Clarke 0.774 0.092 

Lagenocarpus rigidus Nees 10.872 2.092 

Lagenocarpus verticilatus (Spreng.) T.Koyama & Maguire 2.243 2.608 

Dilleniaceae     

Davilla flexuosa A.St.-Hil. 2.002 1.491 

Dioscoreaceae     

Dioscorea sp. 
 

0.020 

Ericaceae     

Agarista revoluta (Spreng.) Hook. Ex Nied. 1.383 0.450 

Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn. 5.276 3.763 

Eriocaulaceae     

Comanthera linearis (Ruhland) L.R.Parra & Giul. 0.038 
 Paepalanthus klotzschianus Körn. 0.082 0.010 

Erythroxylaceae     

Erythroxylum andrei Plowman 0.148 
 Euphorbiaceae 

  Astraea  sp. 0.010 0.060 

Croton sellowii Baill. 2.968 1.912 

Sebastiania  sp. 0.097 0.190 

Fabaceae     

Fabaceae sp. 0.016 
 Abarema turbinata (Bent.) Barneby & J. W. Grimes 0.271 
 Andira carvalhoi R.T.Pen & H.C.Lima 0.213 
 Andira nitida Mart. ex Benth. 

 
0.751 

Chamaecrista cytisoides (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & 
Barneby 0.723 0.200 

Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S.Irwin & Barneby 1.004 1.703 

Hymenolobium alagoanum Ducke 2.239 0.831 

Macrolobium rigidum R.S. Cowan 0.262 2.082 

Periandra mediterranea (Vell.) Taub. 2.100 3.995 

Stylosanthes viscosa Sw. 0.116 1.281 

Swartzia  sp. 0.025 
 Hypericaceae     

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy 
 

0.340 
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Icacinaceae     

Emmotum affine (Benth.) Miers 
 

0.080 

Lauraceae     

Lauraceae sp. 0.066 
 Lecythidaceae     

Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers 
 

0.050 

Loranthaceae     

Struthanthus polyrhysus (Mart.) Mart. 0.003 
 Lythraceae     

Cuphea flava Spreng. 2.023 1.964 

Malvaceae     

Pavonia  sp. 0.148 
 Waltheria cinerescens A.St-Hil. 0.023 0.020 

Melastomataceae     

Melastomataceae sp. 
 

0.130 

Comolia ovalifolia Triana 
 

0.420 

Leandra sp. 
 

0.100 

Miconia  sp. 0.082 0.030 

Miconia ciliata (Rich.) DC. 
 

0.570 

Myrtaceae     

Marlierea neuwiediana (O.Berg) Nied. 0.443 
 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 0.164 
 Myrcia obovata (O.Berg) Nied. 0.057 0.040 

Myrcia salzmannii O. Berg 0.837 
 Myrcia splendens (Sw.) DC. 0.230 
 Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg 0.082 0.230 

Nyctaginaceae     

Nyctaginaceae sp. 0.049 
 Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell 0.166 0.240 

Ochnaceae     

Ouratea  sp. 0.107 
 Ouratea crassa Tiegh. 0.779 0.250 

Orchidaceae     

Catasetun discolor (Lindl.) Lindl. 0.041 
 Cyrtopodium sp. 

 
0.090 

Encyclia dichroma (Lindl.) Schltr. 0.033 
 Epidendrum cinnabarinum Salzm. ex Lindl. 0.034 
 Epidendrum warasii Pabst. 0.075 
 Epistephium lucidum Cogn. 0.039 0.070 

Sobralia liliastrum Salzm. ex Lindl. 0.133 0.040 

Vanilla sp. 0.079 0.040 

Passifloraceae     

Passiflora  sp. 0.016 
 Pentaphylacaceae     

Ternstroemia brasiliensis Cambess. 0.049 0.971 
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Phyllantaceae     

Amanoa guianensis Aubl. 0.033 
 Phyllanthus klotzschianus Müll.Arg. 

 
0.280 

Poaceae     

Renvoizea triniii Zuloaga & Morrone 39.417 38.544 

Polygonaceae     

Coccoloba ramosissima Wedd. 1.311 1.992 

Coccoloba rosea Meisn. 0.320 
 Rubiaceae     

Borreria verticillata (L.) G.Mey. 0.299 1.721 
Denscantia macrobracteata (E.L.Cabral & Bacigalupo) 
E.L.Cabral & Bacigalupo 0.248 0.020 

Malanea harleyi J.H.Kirkbr. 
 

0.110 

Mitracarpus salzmannianus  DC. 0.574 0.256 

Pagamea harleyi Steyerm. 0.144 
 Rutaceae     

Esenbeckia grandiflora Mart. 0.139 
 Schoepfiaceae     

Schoepfia brasiliensis A.DC. 0.048 
 Smilacaceae     

Smilax  sp.1 0.765 1.321 

Smilax  sp.2 
 

0.012 

Solanaceae     

Schwenckia americana Rooyen ex L. 0.253 
 Urticaceae     

Cecropia sp. 
 

0.020 

Velloziaceae     

Vellozia dasypus Seub. 11.478 8.817 

Verbenaceae     

Lantana camara L.   0.140 

PTERIDOPHYTA 
  Pteridophyta sp.1 
 

0.761 

Pteridophyta sp.2 
 

0.240 

Dennstaedtiaceae     

Pteridium arachnoideum  (Kaulf.) Maxon 1.206 13.171 

 

A área SIPR apresenta 56% de cobertura pela vegetação, enquanto a área 

PERT possui um total de 74% de solo coberto por vegetação. A espécie Renvoizea 

trinii apresentou maior cobertura relativa tanto na área SIPR quanto na área PERT.  

Para as espécies que ocorreram em ambas as áreas foram observadas diferenças 
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nos valores de cobertura relativa, sendo que as maiores diferenças foram 

observadas para as espécies Gaylussacia brasiliensis, Lagenocarpus rigidus e 

Vellozia dasypus, que diminuíram sua cobertura relativa na área PERT e para as 

espécies Borreria verticillata, Macrolobium rigidum, Periandra mediterranea, 

Stylosanthes viscosa e Pteridium arachnoideum que aumentaram na área PERT. As 

espécies abundantes que praticamente não alteraram em relação à cobertura 

relativa foram Coccoloba ramosissima, Cuphea flava, Davilla flexuosa, Lagenocapus 

verticilatus e Renvoizea trinii. A porcentagem de espécies com menos de 1% de 

cobertura relativa, consideradas aqui como raras, foi de 80,26% na área SIPR, e de 

74,63% na área PERT (Figura 3).  
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Figura 3: Distribuição de cobertura relativa (em escala logarítmica – Log10) das espécies observadas 
em 20 parcelas em área SIPR e 10 parcelas em área PERT em uma Mussununga, Itacaré, Bahia, Brasil. 

 

O número total de espécies amostrados na área SIPR foi maior que na área 

PERT, porém quando a riqueza é ponderada pelo número de amostras realizadas, é 

possível observar que não foram encontradas diferenças significativas entre as 

duas áreas (Figura 4). O índice de diversidade de Shannon observado para a área 

SIPR foi de 2,53nats e na área PERT o índice foi de 2,55nats.  
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Figura 4: Comparação das riquezas pela rarefação por parcela para duas 
áreas, SIPR e PERT, em uma Mussununga, Itacaré, Bahia, Brasil. A área em 
cinza representa o intervalo de confiança de 95%. 

 

A inspeção visual da relação entre os valores de riqueza de espécies e do 

índice de diversidade obtidos para cada parcela indica que o aumento do número 

de espécies em uma parcela não está diretamente associado a um aumento no 

índice de Shannon e, portanto, a distribuição de cobertura relativa das espécies 

(equabilidade) é muito diferente entre parcelas (Figura 3). Algumas parcelas que 

possuem o mesmo número de espécies apresentam grande variação no valor do 

índice, por exemplo, na área PERT, três parcelas possuem 26 espécies, mas 

apresentam valores de diversidade diferentes, sendo H’ = 2,36 nats (J = 0,72); 2,12 

nats (J = 0,65) e 2,09 nats (J =0,64). Na área SIPR, foi observada uma diferença 

ainda maior, por exemplo, em duas parcelas com riqueza de 26 espécies, uma 

apresenta H' = 2,10 nats e a outra com H = 1,02 nats.  Na área SIPR, três parcelas 

com riqueza acima de 25 espécies possuem H' menor que 1,8, indicando alta 

dominância nestes locais, enquanto na área PERT nenhuma parcela obteve 

diversidade menor que 1,8.  
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Figura 5: Relação entre riqueza de espécies e índice de diversidade de Shannon (H’) para 20 
parcelas em área SIPR e 10 parcelas em área PERT em uma Mussununga, Itacaré, Bahia, 
Brasil. 

 

As áreas SIPR e PERT se apresentam distintas em relação a composição e 

abundância de espécies. Através da Análise de Correspondência Retificada (DCA) 

pode-se verificar a separação clara das áreas ao longo do primeiro eixo (Figura 6). 

Este eixo explicou cerca de 36% da variação, com um autovalor de 0,3042. O eixo 2 

da análise apresentou um autovalor de 0,1697 e explicou cerca de 19% da variação 

da unidades amostrais .  

Para o primeiro eixo, quase todas as parcelas da área SIPR apresentaram 

escores negativos, sendo os menores valores para as espécies com menor 

frequência. As espécies com os menores escores foram Litothamnus nitidus 

(Asteraceae), Aechmea blanchetiana (Bromeliaceae), Tabebuia elliptica 

(Bignoniaceae) e Tetragastris occhionii (Burseraceae). Em sua maioria, estas 

espécies estavam presentes na mesma parcela que se apresenta mais distante das 

outras no gráfico. Esta parcela foi a mais rica e com o maior índice de diversidade 

de Shannon entre as unidades amostrais da área SIPR.  
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As parcelas que fazem parte da composição da área PERT apresentaram, de 

modo geral, escores positivos. Os maiores valores foram das espécies Temnadenia 

odorífera (Apocynaceae), Tabernaemontana sp. (Apocynaceae), Baccharis 

calvescens (Asteraceae), Cyperaceae sp.1 e sp.2. Grande parte destas espécies 

compõe a parcela que se apresenta mais separada das outras ao longo do primeiro 

eixo. 

 

 

 

Figura 6: Diagrama de ordenação das unidades amostrais baseado na abundância das espécies 
observadas para 20 parcelas em área SIPR e 10 parcelas em área PERT em uma Mussununga, Itacaré, 
Bahia, Brasil. Os quadrados em vermelho representam as parcelas na área SIRP, os círculos em azul 
representam as parcelas na área PERT, os pontos em cinza representam os escores das espécies. 

 

Com relação à representatividade de cada grupo funcional, a maior 

cobertura média por parcela foi observada para o grupo erva graminóide na área 
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PERT, no entanto a área SIPR apresenta grupos funcionais com maiores riquezas e 

maiores números de indivíduos. Nas duas áreas, as ervas graminóides, ervas não 

graminóides e subarbustos são os grupos que possuem maior cobertura média por 

parcela (todos acima de 7%). Com relação à riqueza de espécies, arbusto é o grupo 

mais rico nas duas áreas. As árvores apresentam maior riqueza na área SIPR, e os 

arbustos na área PERT (Tabela 2). 

 O grupo árvore possui o dobro de espécies na área SIPR, entretanto a 

cobertura média por parcela é maior na área PERT. Isso acontece porque os 

indivíduos arbóreos possuem maior porte nesta área. O único grupo com maior 

cobertura na área SIPR são as ervas rosetadas, representadas por espécies de 

Bromeliaceae e Eriocaulaceae. Na área PERT há adição do grupo palmeira, 

representado por Cocos nucifera, que apresentou baixa porcentagem de cobertura 

nas amostras. 

 

Tabela 2: Porcentagem de coberturamédia, riqueza total de espécies e número total de indivíduos nos 
diferentes dos grupos funcionais nas áreas SIPR e PERT em uma Mussununga, Itacaré, Bahia, Brasil. 

  Cobertura Média por parcela (%) Riqueza (nº espécies) Nº de indivíduos 

  SIPR PERT SIPR PERT SIPR PERT 

1 – Arbusto 4,63 ± 3,61 5.24 ± 4,06 18 17 226 89 

2 – Arbusto escandente 2,77 ± 3,09 4.902 ± 3,93 4 3 222 144 

3 – Árvore 1,8 ± 2,68 4.44 ± 4,04 16 8 55 51 

4 – Erva graminóide 32,49 ± 10,58 44.33 ± 11,64 4 6 _ _ 

5 – Erva nao graminóide 8,46 ± 6,86 23.436 ± 10,57 11 9 972* 223* 

6 – Erva rosetada 1,58 ± 2,18 0.51 ± 1,04 5 3 80 5 

7 – Palmeira 0 0.2 ± 0,42 0 1 0 2 

8 – Subarbusto  7,36 ± 3,53 13.49 ± 5,71 10 13 1673 450 

9 – Trepadeira  1,87 ± 3,38 3.372 ± 2,27 8 7 _ _ 
* Sem Pteridium arachnoideum 

  

Em ambas as áreas, foram observadas diferenças significativas na cobertura 

e riqueza médias entre os grupos funcionais (Figura 7 e 8; Tabela 3). Em relação à 

riqueza média nos grupos funcionais, as áreas SIRP e PERT não diferem (Figura 7, 
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Tabela 3). Com relação às coberturas médias, as áreas diferem e para alguns 

grupos a diferença é marcante e significativa, conforme indicado pela interação 

observada. As árvores, ervas graminóides, ervas não graminóides, subarbustos e 

trepadeiras apresentam a cobertura média muito superior na área PERT do que na 

área SIPR (Figura 8).  

 

Figura 7: Distribuição da riqueza média dos grupos funcionais em relação à área, SIPR (n=20) e PERT 
(n=10) em uma Mussununga, Itacaré, Bahia, Brasil. Legenda: arb = arbusto; arb.esc = arbusto escandente; 
arv = árvore; erv.gra = erva graminóide; erv.n.gra = erva não graminóide; erv.ros = erva rosetada; pal = 
palmeira; sub = subarbusto; tre = trepadeira. 
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Figura 8: Distribuição da cobertura média dos grupos funcionais em relação à área, SIPR (n=20) e PERT 
(n=10) em uma Mussununga, Itacaré, Bahia, Brasil. Legenda: arb = arbusto; arb.esc = arbusto escandente; 
arv = árvore; erv.gra = erva graminóide; erv.n.gra = erva não graminóide; erv.ros = erva rosetada; pal = 
palmeira; sub = subarbusto; tre = trepadeira. 

 

 

 

Tabela 3: Resultados da ANOVA de dois fatores, considerando os nove grupos 
funcionais em relação às duas áreas (SIPR e PERT) em uma Mussununga, Itacaré, 
Bahia, Brasil. 

  Gl F (riqueza) F (cobertura) 

Grupo funcional 8 76,868 (<2e-16**) 56,14 (<2e-16**) 

Área 1 1,941 (0,165) 102,28 (<2e-16**) 

Grupo funcional x Área 8 1,087 (0,373) 39,48 (<2e-16**) 

 

Discussão 

  

A similaridade observada na riqueza de espécies entre a área perturbada e a 

área sem indícios recentes de perturbação pode estar associada a diferentes 

fatores. Uma explicação possível é o fato de que as áreas são contíguas, 

possibilitando a chegada de propágulos equitativamente nelas, e uma rápida 
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recuperação da vegetação, como foi sugerido por Korzeniak (2005) ao analisar 

uma vegetação graminóide que sofreu perturbação. Uma outra explicação para 

essa semelhança na riqueza entre as áreas pode ser pelo mecanismo proposto pela 

hipótese da perturbação intermediária (Connell 1978), pela qual a perturbação de 

nível médio pode ter eliminado espécies competidoras na área PERT abrindo 

espaço para outras espécies se estabelecerem, promovendo um aumento na 

diversidade. Além disso, a área sem indícios de perturbação recente pode estar sob 

o efeito de alguma perturbação passada que tenha atingido toda a área do Campo 

Cheiroso, como a implementação da estrada que corta a área de estudo, o que pode 

ter influenciado negativamente a diversidade desta área. No entanto, a riqueza de 

espécies é apenas um dos componentes da diversidade, sendo, portanto necessário 

avaliar os demais componentes como a abundância relativa das espécies a 

composição e a distribuição dos grupos funcionais nas duas áreas.  

Em relação à composição da vegetação, Fabaceae foi a família com maior 

número de espécies nas duas áreas. Esta é uma das familias mais representativas 

no componente arbóreo na Mata Atlântica (Ribeiro & Lima 2009), contudo 

apresenta uma grande variedade de formas de vida, ocupando os mais variados 

habitats e apresentando tanto espécies pioneiras e ruderais, quanto espécies de 

vegetação sem perturbação. Algumas espécies consideradas ruderais, como 

Periandra mediterranea e Stylosanthes viscosa apresentaram cobertura relativa 

maior na área PERT. Fabaceae também se destacou apresentando uma grande 

frequência de espécies consideradas ruderais em uma restinga arbustiva no Estado 

do Rio de Janeiro que sofreu perturbação (Carvalho & Sá 2011). 

Melastomataceae foi a família que apresentou maior número de espécies 

exclusivas na área PERT. Em um estudo sobre sucessão realizado em florestas da 
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Mata Atlântica no Sudeste do Brasil, esta família é apontada como o principal 

grupo em arbustos pioneiros a ocupar clareiras (Tabarelli & Mantovani 1999). 

Contudo, Melastomataceae é uma família bastante heterogênea, com espécies 

apresentando características de ocupar estágios iniciais de sucessão assim como 

estágios avançados (Neves & Peixoto 2008).  

De modo geral, Myrtaceae, foi uma das famílias mais ricas na área SIPR, 

também apresentando maior número de espécies exclusivas e maior cobertura 

relativa para esta área. Uma explicação para isto é que esta família, apesar de 

possuir representantes que ocupam áreas perturbadas, é apontada como típica de 

áreas de floresta madura ou em estádios avançados de sucessão (Tabarelli & 

Mantovani 1999). O número de espécies da família Orchidaceae diminuiu da área 

SIPR para a área PERT. Esta família tem sua abundância e diversidade fortemente 

afetadas por mudanças nas condições ambientais (Gentry & Dodson 1987), 

portanto, as mudanças no ambiente devido à perturbação provavelmente 

influenciaram a diminuição no número de espécies exclusivas desta família na área 

perturbada.  

As espécies que permaneceram com grande porcentagem de cobertura 

relativa nas duas áreas foram Renvoizea trinii e Vellozia dasypus. De acordo com 

Santos et al. (2000), algumas espécies de Poaceae, como R. trinii, podem se tornar 

extremamente dominantes, devido ao seu sucesso reprodutivo, por possuir 

reprodução vegetativa, retardando o processo de sucessão. Em uma restinga 

arbustiva que sofreu perturbação no Rio de Janeiro, R. trinii  apresentou maior 

valor de importância devido a sua dominância (Carvalho & Sá 2011). Além disso, 

muitas espécies de Poaceae normalmente têm altas taxas de crescimento, sendo 

espécies competidoras agressivas (Hughes & Vitousek 1993).  
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Lagenocarpus rigidus diminuiu consideravelmente em porcentagem de 

cobertura relativa na área PERT, enquanto Pteridium arachnoideum aumentou em 

grande quantidade. A eliminação de algumas espécies, conjuntamente com 

mudanças nas propriedades físicas e químicas do solo devido a perturbação, 

permite o estabelecimento de novas espécies, especialmente as agressivas, como 

Pteridium (Silva & Matos 2006), que possui caule subterrâneo e facilmente 

consegue se estabelecer em muitos tipos de vegetação (Glass 1976). O sucesso 

desta espécie na área PERT, com cobertura relativa cerca de onze vezes maior, é 

provavelmente devido à eliminação de espécies e liberação de espaço físico 

permitindo o seu estabelecimento.  

Uma conseqüência comum de perturbações é a liberação de recursos 

(Dornelas 2010), que aliada a alterações das relações competitivas, são 

importantes determinantes da diversidade e estrutura da vegetação (Dubbin et al. 

2006). A oferta de recursos pode implicar em um aumento nas taxas de 

reprodução e sobrevivência das plantas, contribuido para um aumento no número 

de indivíduos na comunidade (Holt 2008). Isto pode estar acontecendo no Campo 

Cheiroso, uma vez que a área PERT apresenta uma cobertura de solo 32% superior 

a cobertura da área SIPR, sendo observado o mesmo padrão para quase todos os 

grupos funcionais  que têm maior cobertura média por parcela na área PERT .  

O grupo das ervas rosetadas, representado por espécies de Bromeliaceae e 

Eriocaulaceae, foi o único que diminuiu em cobertura na área perturbada. As 

Eriocaulaceae possuem dispersão anemocórica e pela queda dos propágulos 

próximos à planta mãe (Schmidt et al. 2007, Cerqueira et al. 2008) e por isso 

muitas espécies apresentam distribuição agregada (Figueira 1998, Cerqueira et al. 

2008), sendo assim, a remoção dos adultos em parte da área perturbada pode ter 
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dificultado a recolonização destas espécies. Por outro lado, a distribuição espacial 

de Bromeliaceae em restingas parece ser influenciada pelas condições ambientais 

(Henriques et al. 1986). Além disso, as Bromeliaceae possuem um tipo de 

reprodução clonal, isto é, quando um indivíduo floresce e inicia lentamente a o seu 

definhamento, imediatamente já começam a se formar novas rosetas na base em 

período subsequente. Devido a esse tipo de crescimento, o efeito da roçagem da 

área pode ter inviabilizado a recolonização na área PERT por indivíduos desta 

família.  

Com relação à riqueza de espécies em cada grupo funcional, não foram 

registradas diferenças significativas entre as duas áreas, e para alguns grupos foi 

observada uma redundância funcional consideravelmente alta. Segundo Naeem 

(1998) mesmo após mudanças no ambiente, a existência de alta redundância 

funcional em uma comunidade pode oferecer resistência contra a perda de 

funções. No entanto, Laliberté et al. (2010) mostraram que a intensificação do uso 

do solo pode causar um aumento da vulnerabilidade dos grupos funcionais a 

perturbações futuras.  

Além das diferenças na composição de espécies e das alterações nas 

representatividades das espécies e grupos funcionais observadas neste estudo, a 

área PERT ainda está repleta de Cocos nucifera, remanescentes do plantio 

abandonado. Essas plantas podem estar interferindo na recuperação desta área, 

pois elas apresentam grande longevidade e potencial de sombreamento, que pode 

ser um fator limitante para as plantas deste tipo de ambiente. A presença de 

Pteridium arachnoideum, que é uma espécie oportunista, reforça a fragilidade da 

área perturbada. No entanto, salientamos que é necessário a investigação de 
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outros fatores que podem estar contribuindo para a composição florística dessas 

áreas, como a influência de fatores edáficos. 
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4. Considerações Finais 

 

Compreender os processos de estruturação e os padrões de diversidade em 

comunidades é uma importante ferramenta para a conservação e recuperação da 

diversidade biológica. No presente estudo, apesar da área não apresentar uma alta 

diversidade, abriga uma grande heterogeneidade ambiental. Tal fato tem grandes 

implicações para conservação, uma vez que esta área possui uma composição de 

espécies diferentes do entorno, aumentando significativamente a diversidade beta.  

A diferença entre as áreas perturbada e sem indícios de perturbação recente 

em relação à composição de espécies é um indicativo da necessidade do manejo da 

área com Cocos nucifera. Além disso, dentro da área foram registradas espécies 

consideradas endêmicas para o nordeste e para Bahia. Diante do exposto é 

recomendada a realização de esforços em pesquisas nesta área para um melhor 

embasamento de estratégias para a conservação da mesma. Ao mesmo tempo, 

acredita-se que a anexação do Campo Cheiroso ao Parque Estadual da Serra do 

Conduru é de extrema importância e deveria ocorrer em um curto prazo, uma vez 

que essa área, apesar da perturbação ocorrida, ainda apresenta potencial de 

manutenção de espécies.  

 


