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Resumo 

A Caatinga apresenta uma das maiores florestas tropicais sazonalmente secas do mundo e 

abriga uma alta diversidade de espécies. Apesar disso, a Caatinga é susceptível à distúrbios 

antropogênicos e à invasão de espécies exóticas, o que leva à perda de espécies nativas. 

Formas de vida não arbóreas também contribuem para riqueza e funcionamento do 

ecossistema, mas pouco se conhece sobre as interações entre as comunidades herbáceas e 

arbóreas. O objetivo do primeiro capítulo foi avaliar a influência da vegetação herbácea 

sobre a colonização de duas espécies nativas, entre elas Anadenanthera colubrina e 

Astronium urundeuva, e uma espécie axótica chamada Leucaena leucocephala em uma 

área degradada da Caatinga. Nós encontramos que a vegetação herbácea prejudicou o 

crescimento das espécies arbóreas nativas e apresentou efeito neutro sobre a germinação, 

estabelecimento e crescimento da espécie exótica. Esses resultados trazem importantes 

questões sobre métodos adequados de restauração com espécies nativas e manejo de 

espécies exóticas. O objetivo do segundo capítulo foi avaliar como a porcentagem de 

cobertura, a altura e a presença de trepadeiras da vegetação herbáceo-arbustiva, incluindo 

as interações com a riqueza e composição de espécies arbóreas, afetam os atributos de 

crescimento em altura e diâmetro a altura do solo, e a sobrevivência das espécies arbóreas 

nativas durante a restauração ecológica. A vegetação herbácea e arbórea interagiram 

positivamente ou negativamente dependendo da composição de espécies arbóreas. A maior 

altura, diâmetro a altura do solo (DAS) e sobrevivência das espécies arbóreas foram 

associadas à presença de trepadeiras da camada herbáceo-arbustiva. Foi verificado que 

apenas a riqueza e composição de arbóreas sozinhas não explicam as variáveis de 

crescimento e sobrevivência das arbóreas. Os melhores modelos selecionados foram os que 

incluíram a riqueza e composição de arbóreas atuando simultaneamente com a vegetação 

herbáceo-arbustiva. O objetivo do terceiro capítulo foi avaliar como a riqueza de espécies 

arbóreas (0, 1, 2, 4, 8 e 16 espécies) e suas composições afetam a riqueza, a porcentagem 

de cobertura, a altura e a composição de espécies da vegetação herbáceo-arbustiva. A 

riqueza de arbóreas não afetou a riqueza e a porcentagem de cobertura total da vegetação 

herbáceo-arbustiva, entretanto, as porcentagens de cobertura por espécies variaram entre os 

níveis de riqueza de arbóreas e houve efeito limitado da riqueza de arbóreas sobre a 

composição de espécies e altura da vegetação herbáceo-arbustiva. A composição de 

arbóreas interferiu na altura, porcentagem de cobertura, riqueza e composição da vegetação 

herbáceo-arbustiva, indicando que a composição de espécies durante a fase inicial de 
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crescimento de arbóreas foi importante para a vegetação herbácea. Os atributos funcionais 

das espécies arbóreas, como biomassa foliar, área foliar, número de folhas, altura, diâmetro 

e número de folhas apresentaram de forma geral efeitos negativos, indicando competição 

entre as espécies herbáceas e arbóreas. De acordo com esses resultados, torna-se 

importante considerar a diversidade de espécies herbáceas menos competidoras e as 

composições de arbóreas, e suas interações, para a efetiva restauração ecológica no 

semiárido. 

Palavras chave: Competição; Diversidade; Facilitação; Herbáceas; Interações ecológicas; 

Semiárido. 
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Abstract 

The Caatinga is one of the largest seasonally dry tropical forests in the world and home to 

a high diversity of species. Despite this, the Caatinga is susceptible to anthropogenic 

disturbances and invasion of exotic species, which leads to the loss of native species. Non-

woody life forms also contribute to the richness and functioning of the ecosystem, but little 

is known about the interactions between herbaceous and tree communities. The objective 

of the first chapter was to evaluate the influence of herbaceous vegetation on the 

colonization of two native species, named Anadenanthera colubrina and Astronium 

urundeuva, and one exotic species named Leucaena leucocephala in a degraded area of 

Caatinga. We found that the herbaceous vegetation impaired the growth of the native tree 

species and had a neutral effect on germination, establishment, and growth of the exotic 

species. These results raise important questions about appropriate methods of restoration 

with native species and management of exotic species. The objective of the second chapter 

was to evaluate how the percent cover, height, and presence of vines of herbaceous and 

shrub vegetation, including interactions with tree species richness and tree composition, 

affect the growth attributes in height and diameter at ground height, and survival of native 

tree species during ecological restoration. Herbaceous and shrub vegetation interacted 

positively or negatively depending on tree species composition. The greater height, 

diameter at ground height, and survival of the tree species were associated with the 

presence of vines in the herbaceous and shrub layer. It was found that tree richness and 

composition alone did not explain tree growth and survival variables. The best models 

selected were those that included tree richness and composition acting simultaneously with 

the herbaceous and shrub vegetation. The objective of the third chapter was to evaluate 

how tree species richness (0, 1, 2, 4, 8, and 16 species) and their compositions affect the 

richness, percent cover, height, and species composition of the herbaceous-shrub 

vegetation. Tree richness did not affect the richness and percent total cover of the 

herbaceous-shrub vegetation, however, percent cover by species varied between levels of 

tree richness and there was limited effect of tree richness on species composition and 

height of the herbaceous shrub vegetation. Tree species composition interfered with height, 

percent cover, richness, and composition of herbaceous-shrub vegetation, indicating that 

species composition during the early growth phase of tree species was important for 

herbaceous vegetation. The functional attributes of the tree species, such as leaf biomass, 

leaf area, number of leaves, height, diameter and number of leaves showed overall negative 
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effects, indicating competition between herbaceous and tree species. According to these 

results, it becomes important to consider herbaceous species diversity and tree 

compositions, and their interactions, for effective ecological restoration in the semi-arid 

region. 

 

Key words: Competition; Diversity; Ecological interactions; Facilitation; Herbaceous; 

Semiarid. 
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Introdução geral 

 As florestas tropicais secas estão entre as mais ameaçadas por processos de 

desertificação devido às mudanças climáticas causadas por ações antropogênicas, como 

pastagem, agricultura e desmatamento (Burrell et al. 2020). A desertificação causada pelo 

uso insustentável da terra pode alcançar no futuro 20% dos ambientes áridos e afetar a 

população que necessita dos recursos naturais (Burrell et al. 2020). Assim como as 

florestas úmidas com alta produção de biomassa, as Florestas Tropicais Sazonalmente 

Secas encontradas na Caatinga, nordeste do Brasil, servem como fonte e captura de CO2, 

um dos responsáveis pelas mudanças climáticas (Mendes et al. 2020). Esse processo de 

troca de carbono ocorre tanto em períodos chuvosos como em períodos de seca, e são 

controlados pela temperatura, sazonalidade e uso da terra (Mendes et al. 2020). O aumento 

da aridez e da temperatura na Caatinga, devido às mudanças climáticas, pode influenciar 

negativamente no fluxo desse CO2 (Mendes et al. 2020). Considerando isso, a conservação 

de espécies arbóreas e herbáceas da Caatinga é importante devido à vegetação se 

apresentar como um sumidouro de carbono no combate às mudanças climáticas. 

 A caatinga tem perdido metade da sua vegetação nativa, e de 1985 a 2021, ocorreu 

perda de 10,1% dessa vegetação (MapBiomas 2021). Atualmente, a Caatinga sofre com 

distúrbios antropogênicos crônicos, como aumento da população humana, insfraestrutura, 

pastagens, exploração florestal e queimadas (Antongiovanni et al. 2020). Esses distúrbios 

podem ocorrer em diferentes graus de severidade dependendo da urbanização, e causam 

alterações na estrutura, composição e funcionamento dos ecossistemas naturais 

(Antongiovanni et al. 2020). Houve aumento da degradação entre 2000 e 2016, 

principalmente em períodos de seca e em áreas de pastagem, com 23,63% da degradação 

(níveis alto ou muito alto) em áreas susceptíveis à desertificação (Bezerra et al. 2020; 

Tomasella et al. 2018). Apesar da degradação, menos de 2% da Caatinga apresenta 

Unidades de Conservação de Proteção Integral (MMA 2011). 

 No futuro, as mudanças climáticas podem levar áreas da Caatinga a se tornarem 

muito mais secas, e isso alteraria a distribuição atual das espécies endêmicas, tanto 

arbóreas quanto não arbóreas, ou levaria à extinção de espécies vulneráveis e com 

características de reprodução especializadas. Todos esses fatores colocariam em risco a 

biodiversidade e o funcionamento do ecossistema (Silva et al. 2019). Considerando que a 

Caatinga é a Floresta Tropical Sazonalmente Seca mais diversa do mundo com alto 

endemismo de espécies (Dryflor et al. 2014), a degradação insurge na necessidade de uma 
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restauração com manejo da biodiversidade, inclusão de espécies ameaçadas, conectividade 

da paisagem e resiliência diante das mudanças climáticas (Antongiovanni et al. 2022). 

 Áreas degradadas são dominadas por espécies herbáceas ruderais bem adaptadas a 

locais com maior incidência solar (Lima et al. 2019; Maia-Silva et al. 2012), portanto, 

entender como essa vegetação interfere no crescimento e sobrevivência de espécies 

arbóreas plantadas em abientes semiáridos é uma etapa essencial nos projetos de 

restauração ecológica. Espécies de gramíneas em ambientes áridos podem facilitar a 

regeneração de espécies arbóreas por permitir proteção contra herbivoria e melhorar 

propriedades do solo e disponibilidade de água (Anthelme & Michalet 2009). Machas de 

gramíneas em ambientes semiáridos podem facilitar a sobrevivência e o aumento da 

biomassa foliar de arbustos através do aumento da matéria orgânica, aumento da 

disponibilidade de água e redução da temperatura do solo (Maestre et al. 2001). Por outro 

lado, herbáceas que apresentam densas coberturas, como gramas, podem apresentar efeitos 

negativos sobre o crescimento inicial e sobrevivência de arbóreas devido à competição por 

luz e umidade (Franklin et al. 2012). A resposta de cada espécie também varia dependendo 

da identidade da espécie arbórea, da porcentagem de cobertura da vegetação herbácea, da 

diversidade filogenética da vegetação vizinha e de fatores locais (Franklin et al. 2012; 

Setiawan et al. 2017; George and Bazzaz 2003). A qualidade das arbóreas plantadas pode 

reduzir o estresse durante a restauração e a associação com espécies herbáceas de menor 

densidade e menor ciclo de vida pode minimizar os efeitos competitivos entre essas formas 

de vida (Franklin et al. 2012).  

 Similarmente às espécies arbóreas, as espécies herbáceas nativas da Caatinga 

apresentam alta diversidade, podendo em algumas comunidades ser maior do que a 

diversidade do componente lenhoso, por isso é importante considerá-las em pesquisas 

devido à sua importância ecológica na interação com outras espécies vegetais e com a 

fauna (Lima et al. 2019; Maia-Silva et al. 2012; Queiroz et al. 2015; Lopes et al. 2010; 

Fayt et al. 2006). Não considerar a diversidade do componente herbáceo pode subestimar a 

diversidade alfa total no semiárido (Queiroz et al. 2015; Araújo et al. 2005). Muitas 

espécies da Caatinga ainda não tem sido registradas, e recentes levantamentos com um 

menor viés espacial e com inclusão das espécies não lenhosas tem identificado uma alta 

diversidade de plantas (Fernandes et al. 2020). A maior diversidade de espécies contribui 

para o funcionamento do ecossistema através da produção de água limpa, resistência à 

erosão do solo, regulação da temperatura, fornecimento de matéria orgânica, fixação de 
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nitrogênio, produção de serrapilheira e retenção da umidade, pois cada espécie de planta 

pode ser responsável por uma função ecológica (Berendse et al. 2015; Teodoro et al. 2011; 

Lopes et al. 2010; Cardinale et al. 2012). 

 Espécies arbóreas também modificam o ambiente podendo alterar a riqueza, 

composição e biomassa da comunidade de espécies herbáceas (Ampoorter et al. 2015). 

Maior diversidade de arbóreas permite maior heterogeneidade ambiental, e isso pode levar 

a adaptação de diferentes espécies herbáceas, aumentando a diversidade (Ampoorter et al. 

2014; Bora et al. 2021). Esses efeitos de arbóreas sobre a camada de herbáceas pode variar 

ao longo do tempo, com efeito neutro das arbóreas nos estágios iniciais de crescimento, 

devido ao incompleto fechamento de copas, e maior impacto de arbóreas em comunidades 

maduras devido à maior ciclagem de nutrientes e interceptação de luz  (Barbier et al. 2008; 

Ampoorter et al. 2015). Ao longo do processo de restauração, uma maior riqueza de 

arbóreas pode levar à melhores condições ambientais devido à maior disponibilidade de 

nutrientes, complementaridade no uso de recursos e coexistência de espécies, e com isso 

beneficiar espécies herbáceas (Ampoorter et al. 2015; Vockenhuber et al. 2011; Ampoorter 

et al. 2014). Poucas pesquisas abordam os efeitos da diversidade do estrato arbóreo sobre 

diferentes formas de vida presentes na vegetação herbácea (Bora et al. 2021) e na Caatinga 

estudos envolvendo essas interações são escassos. Portanto, novas pesquisas envolvendo a 

diversidade de espécies herbáceas e arbóreas devem ser desenvolvidas para encontrar os 

melhores métodos de restauração ecológica na Caatinga.  
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The influence of herbaceous vegetation on the colonization of native and 

invasive trees: consequences for semiarid forest restoration 

 

(Publicado: Restoration Ecology 2021 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec.13595/suppinfo) 

 

Abstract 

We evaluated the influence of herbaceous vegetation on the colonization of an invasive 

and two native tree species in a degraded area located at the Caatinga semiarid forest in 

Northeastern Brazil. Seedlings of the native trees Anadenanthera colubrina and Astronium 

urundeuva were planted in nine paired blocks with intact and removed herbaceous 

vegetation. Additionally, seeds of the invasive tree species Leucaena leucocephala were 

sown in the same paired plots. Growth, germination, establishment and survival of the tree 

species were monitored for eight months. The results showed that herbaceous vegetation 

hampered native seedling growth in respect to leaf number, leaf size, height, and stem 

diameter. Conversely, herbaceous vegetation had a neutral effect on the germination, 

establishment, and growth of the invasive species Leucaena leucocephala. Dominant 

ruderal herbaceous species strongly prevent the natural succession of native trees in this 

semiarid forest, while not affecting the establishment of an invasive tree. Management of 

herbaceous vegetation cover in degraded areas might be a key step for successful 

restoration in this dryland. 
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Introduction 

The restoration of native vegetation after degradation is a challenge that requires a 

deep understanding of the processes controlling native and invasive tree species 

colonization (Holmgren & Scheffer 2001; Vandenberghe et al. 2006; Bullock 2009). 

Facilitation and competition among plants are important ecological processes influencing 

the regeneration of degraded areas, especially in semiarid ecosystems (Callaway 1995; 

Flores & Jurado 2003; Gilliam 2007; Brooker & Callaway 2009; Gómez-Aparício 2009). 

Degraded semiarid areas are firstly colonized by ruderal grass and herbaceous species, 

which are adapted to establish in open and sunny areas even under strong abiotic stress 

(e.g. high soil temperature, low water availability) (Scholes & Archer 1997; Holmgren & 

Scheffer 2001; Araújo et al. 2007; Wiegand et al. 2005; Verdoodt et al. 2010; Thrippleton 

et al. 2016). By covering the soil surface, the herbaceous vegetation layer can protect other 

seedlings against high temperatures, and reduce water and nutrient loss (Verdoodt et al. 

2010; Yu et al. 2010; Santos et al. 2013). This vegetation can also increase soil organic 

matter due to leaf litter fall (Gilliam 2007; Elliott et al. 2014). However, the competitive or 

facilitative influence of herbaceous vegetation on the establishment of native and invasive 

trees remains controversial (Holzapfel & Mahall 1999; Maestre et al. 2003; Vandenberghe 

et al. 2006; Thrippleton et al. 2016; Tomiolo & Ward, 2018). In the Brazilian semiarid 

region, the herbaceous layer contributes to a high proportion (56.3%) of the flora 

biodiversity (Fernandes et al. 2019; Queiroz et al. 2015). Similarly, the herbaceous layer is 

important for forest structure, biodiversity, and function in temperate ecosystems (Gilliam 

2007). However, few studies have addressed the importance of the herbaceous layer in arid 

ecosystems and its role in community dynamics during restoration (Araújo et al. 2007; 

Costa et al. 2006). 

Facilitation is a positive interaction process that occurs when established plants 

improve seedling growth and survival during their colonization in stressful environments 

(Callaway 1995; Callaway & Walker 1997). For example, native trees can maintain water 

availability and reduce soil temperature through shading underneath their crown. This 

mechanism can further drive changes in community structure, increasing species diversity 

(Flores & Jurado 2003; Cavieres & Badano 2009; Paterno et al. 2016). Conversely, 

herbaceous vegetation can inhibit tree establishment and seedling growth due to strong 

competition for water, light, space, and nutrients (Callaway & Walker 1997; Davis et al. 

1998; Maestre et al. 2003; Vandenberghe et al. 2006; Gómez-Aparício 2009; Maestre et al. 

2009). Herbaceous vegetation can also inhibit tree colonization through direct interference 
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by producing allelopathic compounds, or when climbers strangle the plants they use as a 

support for growth (Scholes & Archer 1997; Gurevitch et al. 2009; Cummings et al. 2012; 

Camero 2019). The herbaceous vegetation layer serves as a filter where regeneration of 

forests can only occur when plant species can germinate, survive, and grow underneath this 

vegetation layer (Gilliam 2014). 

In dryland regions soil temperature can be an important feature influencing plant 

survival and facilitation outcomes (Maraghni et al. 2010; Lewandrowski et al. 2021). 

Herbaceous leguminous species in the semi-arid Caatinga can contribute to a reduction in 

soil temperature and consequently to an increase in moisture (da Silva et al. 2016). Thus, 

herbaceous vegetation could act to reduce soil temperature and facilitate the establishment 

of tree seedlings. However, recent studies have shown that light exposure or grazing may 

be more important factors than soil temperature for tree seedling regeneration under 

herbaceous vegetation (Yu et al. 2010; Akhalkatsi et al. 2018). In addition, recent studies 

indicate that endemic species of the Caatinga may be affected by future climate changes 

due to increased temperature (Pinheiro et al. 2016). Therefore, the understanding of the 

relationship between soil temperature and facilitation might be important to foresee how 

plant-plant interactions can be modulated by global warming. 

The control of exotic species invasion is also a major challenge for the restoration 

of degraded areas (Keane & Crawley 2002; Battaglia et al. 2009; Foster et al. 2015; 

Schuster et al. 2018). The success of invasive tree species colonization on degraded areas 

relies on biotic interactions with resident plants (Jones et al. 2013; Li et al. 2015; Feng & 

Kleunen 2016). For example, strong competition for water and nutrients with the native 

herbaceous community can reduce the emergence, growth, and establishment of invasive 

trees depending on the age and structure of herbaceous vegetation (Scholes & Archer 

1997; Bullock 2009). However, in open or degraded areas with low vegetation density, 

invasive plants can have a higher emergence probability (Bullock 2009). They can also 

grow faster than native species due to their higher competitive strategy, high fecundity 

(Keane & Crawley 2002; Wolf & Bloem 2012), broad physiological niche (Wan & Wang 

2018), and lack of natural enemies (Gurevitch et al. 2009). The exotic species Leucaena 

leucocephala, for example, was considered by the International Union for the Conservation 

of Nature’s (IUCN) as one of the 100 most aggressive invasive species in the world (Lowe 

et al., 2000). This species shows high seed production, drought tolerance (Chiou et al. 

2013; Shelton and Brewbaker 1994) and adaptation to degraded environments that 

contribute to the invasive potential of this species in semiarid regions. 
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Caatinga is one of the largest Seasonally Tropical Dry Forests (STDF) in the world 

and is home to a great diversity of plants, with many endemic species (Silva et al. 2017). 

This forest can act as a carbon sink, which increases its importance for restoration (Mendes 

et al. 2020), but it has been seriously degraded by extensive land use and chronic 

anthropogenic disturbance (Antogiovanni et al. 2018; Tomasella et al. 2018; Antogiovanni 

et al. 2020), which have led to an increase in desertification rates (Bezerra et al. 2020). 

Beyond degradation and desertification, this dry forest is commonly invaded by the 

invasive tree species Leucaena leucocephala, which usually establishes and spreads along 

with degraded areas, threatening native plant diversity (Hata et al. 2010; Wolfe & Bloem 

2012; Wan & Wang 2018). Leucaena leucocephala has a high invasion potential across 

different biomes, from temperate conifer forests to tropical and subtropical grasslands, 

savannas, and deserts (Wan & Wang 2018). To advance ecological restoration efficiency, 

there is a great need to investigate the processes that could restrain this invasive species 

and, at the same time, improve native tree colonization in semi-arid ecosystems (Holzapfel 

& Mahall 1999; Brooker 2006; Gómez-Aparício 2009; Battaglia et al. 2009; Hata et al. 

2010; Fernàndez 2013, Santos et al. 2013).  

This study evaluated the influence of herbaceous vegetation on the colonization of 

two native tree species, Anadenanthera colubrina and Astronium urundeuva, and an 

invasive tree species, Leucaena leucocephala, in degraded areas of a Tropical Dry Forest. 

We predict that: (1) the herbaceous vegetation reduces soil temperature (2) the competition 

by the herbaceous layer prevails despite the relative importance of micro-climatic and soil 

temperature alleviation (facilitation); (3) the establishment of the invasive species is 

hamperedby herbaceous layer competition. 

 

Methods 

Study Site  

This study was conducted at the Nacional Forest of Açu (FLONA Açu – ICMBio), 

Rio Grande do Norte state, Brazil (5°34’20” S, 36°54’33” W). This protected area 

encompasses 413 ha of Caatinga Seasonally Dry Tropical Forest (SDTF), hereafter called 

Caatinga, the richest SDTF flora of the world with a high number of endemic species 

(Banda et al. 2016). The vegetation is characterized as xerophyte with physiognomic types 

that vary from woody forests to shrubby vegetation with scattered open areas, where 

herbaceous vegetation is dominant (Araújo et al. 2007; Silva et al. 2017). The Caatinga is 

characterized by high temperatures and evaporation rates (Araújo et al. 2007). In our site, 
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the average annual temperature is around 28°C (Souza et al. 2014). The maximum 

temperature reaches 36.6°C and the minimum temperature is 18.6°C (data available 

athttps://portal.inmet.gov.br/). The average annual precipitation is around 500-800 mm, the 

rainfall reaches up to 300 mm from March and April (wet season) and decreases 

substantially in September, October, and November during the dry season (Souza et al. 

2014). 

The study site is a 5 ha degraded Caatinga area dominated by native herbaceous 

vegetation. In this study, we defined herbaceous vegetation as the non-tree vegetation 

covering the soil layer, which includes herbs, grasses, vines, and small shrubs. The 

dominant herbaceous species in the area are Froelichia humboldtiana, Waltheria indica, 

Tephrosia purpurea, and Indigofera suffruticosa. The site was degraded by farming and 

logging in the past decades and abandoned for more than 15 years, without any significant 

tree regeneration. 

 

Herbaceous vegetation features  

The study area presents 30 herbaceous species from 12 families, mostly herbs (10), 

grasses (2), small shrubs (10), and vines (8) (see Table S1 for the species list). The families 

with the highest number of species were Convolvulaceae and 

Malvaceae. According to Flora do Brasil 2020 (http://floradobrasil.jbrj.gov.br) and 

Tropicos (https://tropicos.org/home), 25 species found in the area are native and six species 

are exotic species in Brazil. The exotic species are: Indigofera suffruticosa, Hyptis 

suaveolens, Lantana camara, Tarenaya spinosaand the two climbers Merremia aegyptia, 

Merremia tuberosa. The dominant species during the dry season were Tephrosia purpurea, 

Hyptis suaveolens, and Waltheria indica. During the rainy season, there was an increase in 

species numbers and a change in species composition at the study site. In May, the most 

frequent species were Waltheria indica, Froelichia humboldtiana, Lantana camara, 

Macroptilium martii, Tephrosia purpurea, and Centrosema brasilianum. The species W. 

indica and F. humboldtiana were very abundant at the experimental blocks.  

 

 

Study Species  

We studied one invasive tree species and two native tree species to the Caatinga. 

The invasive species was Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, a tree species native to 

Mexico, and the native species were Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan and 

https://www.inmet.gov.br/
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Astronium urundeuva (M. Allemão) Engl. Regionally, they are named leucena, angico, and 

aroeira, respectively. We choose to use seeds of the exotic species because that is the way 

the invasion process naturally occurs in disturbed environments, while we used seedlings 

for the native species because restoration is normally performed by transplanting seedlings 

in degraded areas of the Caatinga biome. 

A. colubrina (Fabaceae) is a native species occurring in Argentina, Bolivia, Brazil, 

Paraguay, and Peru, with a wide distribution in the Caatinga. It is well adapted to dry 

climates and the deep soils from Caatinga and Cerrado biomes (Barrandeguy et al. 2014). 

A. colubrina has a high genetic diversity and can reach 35 m in height (Barrandeguy et al. 

2014) presenting a high potential to be used in restoration projects due to its rapid 

germination and survival under both light and shade conditions (Lorenzi 1992). This 

species is well adapted to establish and grow on sandy substrates, which enables its 

colonization in arid environments (Nery et al. 2018).  

A. urundeuva (Anacardiaceae), a Brazilian tree that can reach up to 25 m in height 

is mainly found in the semi-arid region, has great importance in traditional medicine with 

anti-inflammatory, anti-microbial, and larvicidal properties, and is used as a source of 

wood and fuel (Padua et al. 2019; Soares et al. 2018). A. urundeuva is a species threatened 

to extinction according to the list of the Brazilian Ministry of the Environment (MMA 

2008).  

The invasive tree L. leucocephala (Fabaceae) is a small to medium-sized tree, 

ranging from three to 15 meters and with a maximum height of 20 m. It is a perennial 

species, quite branched and with deep roots, its flowering and fruiting usually in early 

Spring, and most seeds are self-pollinated flowers (Orwa et al. 2009). This is a very 

aggressive invasive tree, which has already spread throughout tropical and subtropical 

regions of the world (Wan & Wang 2018). 

 

Experimental Design  

A factorial split-plot experiment was implemented in March 2014. Nine blocks 

were spread randomly in the study site to account for environmental heterogeneity. Each 

block (2.5 m x 3 m) was at least 5 m apart from each other. To analyze the effect of 

herbaceous vegetation on tree species performance, two treatments were randomly applied 

in the blocks: intact and removed herbaceous vegetation (split factor), in 2.5 m x 50 cm 

plots, 2 m apart within each block. In the treatment with removed herbaceous vegetation, 

the herbaceous layer was fully removed with the use of a hoe. Roots were also superficially 
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removed to prevent intense resprouting. Soil removal was performed in a way to avoid 

extreme disturbance. The manual removal of herbaceous sprouts was continually 

performed during the experiment. Plotswith herbaceous vegetation received no 

manipulation. All plots were divided into three 50 cm x 50 cm subplots, 50 cm apart. In the 

center of each subplot, one plant of each of the two native species was transplanted, and 15 

seeds of L. leucocephala were sown and marked with wooden sticks. The seeds of the 

invasive tree L. leucocephala were covered by a thin layer of soil (0.5 cm) to avoid seeds 

being carried by rain and wind. Subplots were fully randomized within plots (see Fig. S1 

for details on the experimental design). 

Before starting the experiment, seedlings of each native tree species were paired up 

by similar height, stem diameter at the ground level and the number of leaves, and each 

similar pair were randomly assigned within each block to homogenize the blocks. At the 

start of the experiment, A. colubrina and A. urundeuva seedlings measured on average 

approximately 30 cm and 40 cm in height, respectively. There were no initial differences in 

seedling height, stem diameter, or the number of leaves for seedlings planted at different 

herbaceous treatments (Fig. S2; Table S2). During the first week, all seedlings were 

watered to withstand the initial transplantation stress. The experiment was carried out 

using 72 seedlings of native tree species (36 of each species).  

Native seedling performance was monitored between March (initial size) and 

September (seven months), a period that included the rainy season (from March to June) 

and the dry season (from July to October). Measurements of performance were: seedling 

height, stem diameter at soil level, and the number of leaves. For stem diameter, the central 

stem was measured at the soil surface, in the rare cases where the central stem was 

branched from the soil surface we measured only the stem with the largest diameter. Just 

before the end of the experiment, we also recorded the size of the three largest leaves from 

each native seedling. Leaf length and width were used to calculate the leaf area of every 

species assuming an ellipsoid shape.  

L. leucocephala seeds were collected from ten different adult plants growing at the 

vicinities of the Federal University of Rio Grande do Norte campus. Dormancy treatments 

were applied for L. leucocephala seeds due to their waterproof tegument. We used thermal 

scarification with 80°C for three minutes defined by Fernández (2013) as the best method 

for seed scarification of this species. Seeds from different individual trees of L. 

leucocephala were fully mixed before sowing in the field. The experiment was carried out 

using 270 seeds marked with wooden sticks, 5 cm apart. The number of germinated seeds 
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(root emergence), established seedlings (leaf emergence), and the number of leaflets per 

seedling of the invasive tree L. leucocephala was monitored between March and August. 

The number of germinated seeds was monitored by active searching marked seeds on the 

soil. The number of leaflets was counted for each established seedling.  

 Soil temperature was measured once in May between 11 and 14 o’clock to evaluate 

the effect of herbaceous vegetation on microclimatic conditions. The thermometer (Hitachi 

Maxell LR44) was placed 10 cm deep in the soil at the centre of each three subplots (three 

measures per plot). 

 

Statistical Analyses 

The effect of herbaceous vegetation on native seedling growth was tested with a 

linear mixed model (LMM) (Bolker et al. 2009). Seedling height (cm), number of leaves, 

and stem diameter at the soil level (mm) were used as response variables. The treatments: 

herbaceous vegetation, species, and time (number of days since transplanting) and all 

possible treatment interactions were used as fixed effects in the model. To account for the 

experimental spatial structure, where repeated measures were taken for each seedling, plant 

identity was set as a random effect nested within blocks (Crawley 2012). For the number of 

leaves (counts), we fitted a zero-inflated Poisson mixed model (ZIP) after testing and 

detecting an excess of zeros in the data. To test for the effect of the herbaceous vegetation 

on leaf area (mm²) of native tree seedlings, we have performed linear mixed models with 

herbaceous vegetation, species and their interaction as fixed effects while block was set as 

a random effect. To test the effect of the herbaceous vegetation on seed germination and 

seedling establishment of L. leucocephala, we used generalized linear mixed models with 

Poisson error structure. The number of germinated seeds and established seedlings were 

used as response variables while herbaceous vegetation, time and their interaction were 

used as fixed effects. Block was set as a random effect in the model. For the number of 

leaflets, we have fitted a zero-inflated Poisson mixed model (ZIP) after testing and 

detecting excess of zeros in the data. Plant identity nested in blocks was set as a random 

effect.  

We used generalized linear mixed models because they provide a flexible approach 

to model non-normally distributed data (i.e. counts), while random effects can be used to 

control for the non-independence between data points (i.e. repeated measurements) (Bolker 

et al. 2009; Harrison et al. 2018). In cases where the excess of zeros is statistically detected 

in the data, a zero-inflated modeling approach is recommended to avoid bias in parameter 
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estimates (Blasco-Moreno et al. 2019). To test for zero inflation in data, we used a 

simulation approach and compared the proportion of zeros in the data to the simulated ones 

expected based on a Poisson model (Hartig 2019).  

The influence of herbaceous vegetation on soil temperature was analyzed with a 

paired t-test using soil temperature as a response variable and vegetation treatment 

(removed or intact) as an explanatory variable. The software R (version 3.6.3) was used for 

all statistical analysis and graphics (R Core Team 2020). Generalized and linear mixed 

models were fitted using the R package glmmTMB (Brooks et al. 2017) and model 

diagnostics and zero-inflation tests were performed with the R package DHARMa (Hartig 

2019). Inference for fixed effects was performed through likelihood ratio tests (LRT) 

(Bolker et al. 2009; Crawley 2012) using an alpha level of 0.05. The graphs were built 

using the R ggplot2 package (Wickham 2016). 

 

Results 

Effect of herbaceous vegetation on native tree growth  

The presence of herbaceous vegetation inhibited seedling growth of native species 

for all variables evaluated (height, number of leaves and stem diameter). The intensity of 

this effect varied over time, within species, and within the response variable considered 

(Fig. 1). Mortality was low during the study period. The only two individuals that died 

were seedlings of A. urundeuva located in plots with herbaceous vegetation.  

For seedling height, there was a significant interaction between the herbaceous 

vegetation treatment and time (χ2 = 8.60, df = 1, p = 0.00336, Table S3), with seedlings of 

both species increasing in height faster in removed vegetation plots than in plots with intact 

vegetation (Fig. 1A-B). For the number of leaves, there was a significant interaction 

between herbaceous vegetation and time (χ2 = 55.98, df = 1, p < 0.00001, Table S3). The 

number of leaves increased over time, with a higher value in plots where herbaceous 

vegetation has been removed.The number of leaves increased until the end of the wet 

season, in mid-June, when plants begin to lose their leaves due to the beginning of the dry 

season (Fig. S3). Seedlings of A. colubrina growing in plots where herbaceous vegetation 

has been removed, produced twice as many leaves than seedlings in plots with herbaceous 

vegetation. Additionally, this effect was up to four-fold stronger for A. Urundeuva (Fig. 

1C-D). Stem diameter, for both species, increased when herbaceous vegetation was 

removed (Fig. 1E-F). However, there was a significant interaction between herbaceous 

vegetation and time (χ2 = 19.17, df = 1, p < 0.00001, Table S3), showing that stem 
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diameter was similar between vegetation treatments at the beginning of the experiment, but 

had a higher increase over time when herbaceous vegetation was removed (Fig. 1E-F). 

There was also a significant interaction between herbaceous vegetation and species (χ2 = 

10.46, df = 1, p = 0.00122, Table S3) only for stem diameter, where A. Urundeuva showed 

a higher decrease in stem diameter when in competition with the herbaceous vegetation 

than A. Colubrina (Fig. 1E-F). 

 

 

 

Fig. 1. Seedling height (A, B), number of leaves (C, D) and diameter at the soil level (E, F) across time for 
the native species Anadenanthera colubrina (A, C, E) and Astronium urundeuva (B, D, F). Error bars 
represent the standard error of the mean. The vertical red line indicates the beginning of the dry season in the 
experimental year (2014). 



 

The presence of herbaceous vegetation also had a clear negative effect on the leaf 

area of both native tree species by the end of the experiment (

Table S4; Fig. 2). The average leaf area of both species was reduced in plots with 

herbaceous vegetation in comparison to plots without the herbaceous layer. This negative 

effect was stronger for A. urundeuva, 

species treatments was not statistically significant (Fig. 2; Table S4). On average, the 

herbaceous layer has caused a reduction of 37% and 47% on the leaf area of 

and A. urundeuva, respectively.

 

 
Fig. 2. Leaf area for native species 
removed and intact herbaceous vegetation. Bars represent average and error bars represent the standard error 
of the mean. Averages were calculated from the t
of the experiment. 

 

 

Effect of herbaceous vegetation on the invasive tree species

The germination of 

herbaceous vegetation and time (

The presence of herbaceous vegetation also had a clear negative effect on the leaf 

native tree species by the end of the experiment (χ2 = 6.13, 

Table S4; Fig. 2). The average leaf area of both species was reduced in plots with 

herbaceous vegetation in comparison to plots without the herbaceous layer. This negative 

A. urundeuva, although the interaction between veg

species treatments was not statistically significant (Fig. 2; Table S4). On average, the 

herbaceous layer has caused a reduction of 37% and 47% on the leaf area of 

, respectively. 

 

Leaf area for native species Anadenanthera colubrina and Astronium urundeuva
removed and intact herbaceous vegetation. Bars represent average and error bars represent the standard error 

were calculated from the three largest leaves from each native seedling before the end 

Effect of herbaceous vegetation on the invasive tree species 

The germination of L. leucocephala seeds was affected by the interaction between 

herbaceous vegetation and time (χ² = 4.38, df = 1, p = 0.03639, Table S5). The number of 
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The presence of herbaceous vegetation also had a clear negative effect on the leaf 

= 6.13, df = 1, p = 0.013, 

Table S4; Fig. 2). The average leaf area of both species was reduced in plots with 

herbaceous vegetation in comparison to plots without the herbaceous layer. This negative 

although the interaction between vegetation and 

species treatments was not statistically significant (Fig. 2; Table S4). On average, the 

herbaceous layer has caused a reduction of 37% and 47% on the leaf area of A. colubrina 

Astronium urundeuva growing in plots with 
removed and intact herbaceous vegetation. Bars represent average and error bars represent the standard error 

hree largest leaves from each native seedling before the end 

seeds was affected by the interaction between 

Table S5). The number of 
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established seedlings of L. leucocephala was affected only by time (χ² = 21.39, df = 1, p 

<0.0001, Table S5). Seed germination and seedling establishment were higher in plots 

where herbaceous vegetation was removed at the beginning of the rainy season but this 

difference disappeared in the dry season (Fig. 3A-B). The number of leaflets of L. 

leucocephala seedlings was also affected by the interaction between herbaceous vegetation 

and time (χ² = 4.67, df = 1, p =0.03062, Table S6). The number of leaflets did not differ 

between removed and intact herbaceous vegetation treatments during the wet season, but 

seedlings lost their leaves more quickly under intact vegetation than when the vegetation 

was removed (Fig. S4). In summary, the early establishment of L. leucocephala in the 

study area was minimally affected by the presence of herbaceous vegetation. 

 

 

 

Fig. 3. Number of germinated seeds and number of established seedlings of the invasive tree species 

Leucaena Leucocephala in treatments with removed and intact herbaceous vegetation. Error bars represent 

the standard error of the mean. The vertical line indicates the beginning of the dry season in the experimental 

year (2014). 

 

 

Effect of the herbaceous vegetation on soil temperature 

Soil temperature was on average 4.4°C lower in plots with herbaceous vegetation in 

comparison to plots where herbaceous vegetation has been removed (t = -10.82, df = 8, p < 

0.0001). Average soil temperature with herbaceous vegetation was 32.4°C ± 0.25 SE, 

while soil average temperature without herbaceous vegetation was 36.8°C ± 0.46 SE (See 

Fig S5).  
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Discussion 

 According to our hypothesis, facilitation was not an important mechanism that has 

shaped the relationship between herbaceous vegetation and tree transplant performance, 

although herbaceous vegetation has attenuated soil temperature (Kitzberger et al. 2000; 

Flores & Jurado 2003; Zhang et al. 2015). Instead, the presence of herbaceous vegetation 

has greatly inhibited all aspects (number of leaves, height and stem diameter) of native tree 

performance, showing that ruderal herbaceous vegetation must be constantly managed to 

improve the performance of transplanted seedlings. It is important to note that the 

herbaceous vegetation differently affected the study tree species, inhibiting growth and 

survival of A. urundeuva (a threatened species) more intensely than A. Colubrina (a 

widespread species). Also according to our hypothesis the invasive tree species L. 

leucocephala was weakly affected by the herbaceous layer and its establishment was 

widespread.  

We did not find studies reporting the influence of herbaceous plants on tree 

seedling survival in the semiarid Caatinga, but many studies in other ecosystems showed 

negative effects on the growth of tree seedlings in the presence of herbaceous vegetation. 

Similarly to our results, the negative effect of herbaceous plants on height, diameter, and 

survival has been verified for tree seedlings in a temperate forest (George & Bazzaz 1999; 

Quinteros et al. 2016). Seedlings of the tree species Fagus sylvatica showed lower growth 

in diameter and height when in the presence of grasses in meadow habitats (Coll et al. 

2003). In an experiment with and without the presence of herbaceous plants in northeastern 

Ohio, North America, Juniperus virginiana showed a lower growth rate when in 

interspecific competition with herbaceous species, and this growth was lower in the low 

rainfall season. This indicates that abiotic factors influence the interaction between species 

(Tomiolo & Ward 2018). These examples come from ecosystems that are not similar to 

Caatinga in terms of climate or species identity, which demonstrates the wide scope of our 

results and the importance of our findings. 

There are various ways in which herbaceous vegetation can suppress tree growth. In 

general, competition occurs when similar zones for resource acquisition are overlapped 

(Scholes & Archer 1997; Vanette & Fukami 2014). Considering ecosystems with similar 

climatic conditions to the one in our study, as in savanna-grassland, it was found that dense 

grasses reduce the establishment of tree seedlings, and gaps of roots allow recruitment 

(Wakeling et al. 2014). In the Mojave Desert, for example, herbaceous vegetation can 

reduce soil water content during moister periods reducing the growth of their shrub 
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neighbors (Holzapfel & Mhall 1999). Roots of the herbaceous layer may be more 

homogeneously spread in the soil, which increase the absorption of water and nutrients 

(Wiegand et al. 2005; Zhang et al. 2015; Quinteros et al. 2016). Additionally, roots of 

herbaceous vegetation are located in the soil surface where tree species transplants have to 

obtain water and nutrients for growth and survival. In Savanna-grassland, Wakeling et al. 

(2014) found that more than half of the grass biomass occurred up to 10 cm below the soil 

surface. This high root density of herbaceous species at the soil surface can induce an 

overlap in root zone triggering a strong competition between tree seedlings in the early 

stages of growth (Scholes & Archer 1997; Holzapfel & Mhall 1999; Tomiolo & Ward 

2018). The 0-20 cm soil layer in semiarid Caatinga is important for plant root profiles, and 

temperature directly influences soil moisture especially during dry periods (Pinheiro et al. 

2016). Tree seedling growth depends on the amount of light on the forest floor; therefore, 

light competition should not be overlooked, given that seedlings were completely covered 

by the herbaceous layer in our experiment. Indeed, herbaceous vegetation can reduce light 

availability by 30% in forest landscapes (Gilliam 2014; Thrippleton et al. 2016).  

Several species from the herbaceous community are native annual plants that grow 

quickly in the rainy season and highly contribute for plant diversity in Caatinga (Fernandes 

et al. 2019; Queiroz et al. 2015). Within them, ruderal species are more aggressive and 

may become abundant as they are more competitive than other species.  In our study site, 

eight ruderal climber species occurred in the herbaceous layer, the most abundant ones 

were Macroptilium martii and Centrosema brasilianum. These climber species can wrap 

themselves around the whole seedling covering most of its leaves, thus reducing seedling 

photosynthetic capacity. Indeed, vine species use native plants as support and may hinder 

their growth (Paul & Yavitt 2011; Chen et al. 2008). In subtropical forests, the relative 

growth rate and stem height of tree species are reduced in the presence of lianas with 

climbing mechanisms due to above and below-ground competition (Schnitzer et al. 2005; 

Campanello et al. 2007; Chen et al. 2008). Moreover, vine species also negatively affect 

sapling recruitment of native species (Horvitz & Koop 2001). High diversity and 

abundance of herbaceous climbers can be found in dry forests and grasslands (den 

Dubbelden & Oosterbeek 1995; Ferrero et al. 2017). These species quickly colonize 

habitats with high light availability, such as gaps in tropical forests, secondary forests, and 

open degraded areas (Dillenburg et al. 1992; César et al. 2016; Lai et al. 2016). In a 

tropical dry forest, the removal of climbing plants and soil ploughing can increase tree 

aboveground biomass, canopy cover, and recruitment rates (Méndez-Toribio et al. 2019). 
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Future works should investigate how certain species and life forms that constitute the 

herbaceous community could influence the performance of transplanted seedlings during 

restoration.  

 Studies have shown that herbaceous vegetation can facilitate invasive species 

during early establishment (Zarnetske et al. 2013). However, in general, there was no 

expressive effect of the herbaceous vegetation on the establishment of invasive tree L. 

leucocephala, apart from a small delay of germination and a slightly faster leaf loss at the 

beginning of the dry season. This slightly higher germination rate of L. leucocephala in 

soils where herbaceous plants have been removed can be explained by an initial sensitivity 

of this invasive species to shading and competition with the herbaceous community (Hata 

et al. 2010; Fernández 2013). Germination of L. leucocephala might also be delayed by 

herbaceous vegetation litterfall (Bullock 2009; Hata et al. 2010). The faster leaflet loss 

under herbaceous vegetation at the beginning of the dry season could be due to competition 

or higher herbivory under the herbaceous community (Wolfe & Bloem 2012; Fernández 

2013). A high level of herbivory under vegetation reduces seedling survival (Gilliam 

2014). However, these processes had no consequences on the final number of germinated 

seeds or established seedlings. In the Caatinga, the germination of L. leucocephala can be 

widespread below and far from nurse tree canopies (Fernández 2013). L. leucocephala can 

be established in degraded areas with little shade and poor soils, being able to resist these 

adverse conditions due to its ability to fix nitrogen, lose leaves during the dry season, 

germinate, and grow rapidly (Lamarque et al. 2011; Wolfe & Bloem 2012). 

In conclusion, the herbaceous species hindered the growth of native arboreal 

species, but did not affect the early performance of the invasive tree species L. 

leucocephala. These results support previous findings of a study performed in a subtropical 

dry forest, where survival of native species under herbaceous vegetation reached 40%, 

while for invasive species, such as L. leucocephala, survival reached 80% (Wolfe  & 

Bloem 2012). Our results show that degraded areas in the Caatinga can offer a possibility 

for invasion of L. leucocephala during years where rare climatic events could cause the 

spread of this exotic species. This study also reveals the need for periodic management of 

herbaceous vegetation to improve the performance of transplanted native tree species as a 

strategy to promote successful restoration. 
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Figure S1. Scheme of an experimental block. Nine replicated blocks were used in the experiment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheme of an experimental block. Nine replicated blocks were used in the experiment.
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Scheme of an experimental block. Nine replicated blocks were used in the experiment. 
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Figure S2.   Initial conditions of height, number of leaves, and diameter of native seedlings transplanted in a 
restoration area were measured and calculated. Mean height (A), number of leaves (B) and stem diameter (C) 
were measured for the species Anadenanthera colubrina and Astronium urundeuva in treatments with 
removed and intact herbaceous vegetation. No initial differences occurred among vegetation treatments. 
Differences occurred only among species in terms of number of leaves and diameter. Error bars represent the 
standard error of the mean. 
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Figure S3. Precipitation data (mm) in the city closest to the experiment between April and September 2014. 
The beginning of the dry season occurred in June. 
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Figure S4. Number of leaflets produced over time by the exotic species Leucena leucocephala in treatments 
with removed and intact herbaceous vegetation. Error bars represent the standard error of the mean. The 
vertical line indicates the beginning of the dry season during June. 
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Figure S5. Soil temperature in experimental treatments where herbaceous vegetation has been removed or is 
intact. 
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Table S1. Families, scientific and common names, life forms, and origin of herbaceous species found in a 
dryland restoration area in Brazil. Nomenclature follows online database Flora do Brasil 2020 Algas, Fungos
 e Plantas. Available at http://floradobrasil.jbrj.gov.br/ (Accessed 12 mar. 2020). 

 

Family/Species Common name Life form Origin 

Amaranthaceae 

Alternanthera 
brasiliana (L.) 
Kuntze 

Penicilina Subshrub Native 

Alternanthera 
tenella  Colla 

Quebra-panela Herb Native 

Froelichia 
humboldtiana 
(Roem. & Schult) 
Seub. 

Ervanço Herb Native 

Convolvulaceae 

Evolvulus sp. ... Herb Native 

Evolvulus cordatus 
Moric. 

Jetirana 
Herb Native 

Ipomoea 
longeramosa 
Choisy 

Jetirana-de-mocó 
Vine Native 

Ipomoea bahiensis 
Willd. ex Roem. & 
Schult. 

Flor-de-pau 
Vine Native 

Distimake aegyptius 
(L.) A.R. Simões & 
Staples 

Jetirana 
Vine Naturalized 

Merremia tuberosa 
(L.) Rendle 

Café-de-cipó Vine Naturalized 

Cleomaceae 

Tarenaya spinosa 
(Jacq.) Raf. 

Mussambê Herb Naturalized 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
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Cyperaceae 

Cyperus sp. ... Grass Native 

Fabaceae Faboideae 

Centrosema 
brasilianum (L.) 
Benth. 

Jequitirana 
Vine Native 

Indigofera 
suffruticosa Mill. 

Anil Subshrub 
Native 

Macroptilium 
martii (Benth.) 
Maréchal & Baudet 

Orelha de onça  Vine 
Native 

Tephrosia purpurea 
(L.) Pers. 

Sharapunkha Subshrub Native 

Fabaceae Papilionoideae 

Canavalia 
brasiliensis Mart. 
ex Benth. 

Feijão-de-porco Vine Native 

Lamiaceae 

Mesosphaerum 
suaveolens 
(L.)Kuntze 

Bamburral Subshrub Native 

Malvaceae 

Pavonia cancellata 
(L.) Cav. 

Malva rasteira 
Herb 

Native 

Sida galheirensis 
Ulbr.  

Malva  Subshrub 
Native 

Sida spinosa L.  Zum-zum Subshrub 
Native 
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Waltheria 
bracteosa A. St.-
Hil. & Naudin 

Malva Herb 
Native 

Waltheria indicaL. Manhã-sonolenta Subshrub 
Native 

Waltheria 
operculata Rose 

… Herb Native 

Rubiaceae 

Borreria verticillata 
(L.) G. Mey. 

Cabeça-de-velho Subshrub Native 

Hexasepalum teres 
(Walter) J.H.Kirkbr. 

Mata-pasto 
Herb Native 

Richardia  
grandiflora (Cham. 
& Schltdl.) Steud. 

Asa-de-pato Herb Native 

Sapindaceae 

Cardiospermum 
corindum L. 

Balãozinho Vine Native 

Poaceae 

Cenchrus echinatus 
L. 

Capim-carrapicho Grass Native 

Turneraceae 

Turnera subulata 
Sm. 

Chanana Shrub Native 

Verbenaceae 

Lantana camara L. Cambará Shrub Naturalized 
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Table S2. Results from linear mixed models comparing native tree species initial size within restoration 
treatments. The Y variables displayed in the Variable column are: initial height (Height), initial number of 
leaves (N leaves), and initial stem diameter (Diameter). The X variables displayed in the Source column are 
X1: herbaceous vegetation treatment (herb) with two levels removed or intact; X2: species treatment (sp) 
with two levels Anadenanthera colubrina and Astronium urundeuva; and X3 the interaction between the 
herbaceous vegetation treatment and the species treatment (herb:sp). Columns represent deviance Chi-square 
(X²) degrees of freedom (df), and p-value for likelihood ratio tests. Bold values indicate significance level < 
0.05. See figure in Figure S2. 

 

Variable Source X² df p 

Height 

herb 0.12 1 0.73345 

sp 5.65 1 0.01747 

herb : sp 0.00 1 0.96801 

N leaves 

herb 0.23 1 0.63190 

sp 34.21 1 <0.00001 

herb : sp 0.01 1 0.92067 

Diameter 

herb 0.18 1 0.66746 

sp 11.70 1 0.00063 

herb : sp 2.54 1 0.11074 
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Table S3. Results from generalized mixed models for native tree species growth (seedling height, number of 
leaves, and stem diameter) against species (sp, Anadenanthera colubrina and Astronium urundeuva), 
herbaceous vegetation (herb) and time. Degrees of freedom (df), deviance Chi-square (X²) and p-value for 
likelihood ratio tests (LRT) performed from each fixed effect are presented. Bold values indicate significance 
level < 0.05. 

 

Variable Source df X² p 

Height 

herb 3 47.09 < 0.0001 

sp 3 14.61 0.00218 

time 3 27.12 < 0.0001 

herb : time 1 8.60 0.00336 

herb : sp 1 1.33 0.24924 

sp : time 1 0.04 0.83514 

herb : sp : time 1 0.53 0.46499 

N leaves 

herb 3 436.94 < 0.0001 

sp 3 218.06 < 0.0001 

time 3 62.13 < 0.0001 

herb : time 1 55.98 < 0.0001 

herb : sp 1 0.26 0.60812 

sp : time 1 1.61 0.20415 

herb : sp : time 1 0.65 0.41874 

Diameter 

herb 3 61.64 < 0.0001 

sp 3 153.74 < 0.0001 

time 3 42.72 < 0.0001 

herb : time 1 19.17 < 0.0001 

herb : sp 1 10.46 0.00122 
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sp : time 1 2.53 0.11148 

herb : sp : time 1 0.04 0.83703 
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Table S4. Results from linear mixed models for native tree species leaf area modelled against: species 
treatment (sp, Anadenanthera colubrina and Astronium urundeuva) and herbaceous vegetation treatment 
(removed or intact). Degrees of freedom (df), deviance Chi-square (X²), and p-value for likelihood ratio tests 
(LRT) performed from each fixed effect are presented. Bold values indicate significance level < 0.05. 

 

Variable Source df X² p 

Leaf area 

herb 1 6.13 0.01326 

sp 1 13.95 0.00019 

herb : sp 1 1.97 0.16017 
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Table S5. Results from linear mixed models for seed germination and seedling establishment of Leucena 
leucocephala against herbaceous vegetation (herb) and time. Degrees of freedom (df), deviance Chi-square 
(X²) and p-value for likelihood ratio tests (LRT) performed from each fixed effect are presented. Bold values 
indicate significance level < 0.05. 

 

Variable Source df X² p 

Germination 

herb 1 2.92 0.08733 

time 1 40.40 < 0.0001 

herb : time 1 4.38 0.03639 

Establishment 

herb 1 2.68 0.10154 

time 1 21.39 < 0.0001 

herb : time 1 2.62 0.10578 
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Table S6. Results from linear mixed models for number of leaflets of Leucena leucocephala in relation to 
herbaceous vegetation (herb) and time. Degrees of freedom (df), Chi-square (X²) and p-value for likelihood 
ratio tests (LRT) performed from each fixed effect are presented. Bold values indicate significance level < 
0.05. 

 

Variable Source df X2 p 

Number of  leaflets 

herb 1 1.38 0.24039 

time 1 4.97 0.02571 

herb : time 1 4.67 0.03062 
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Efeito da vegetação herbáceo-arbustiva sobre atributos de crescimento e 

sobrevivência de arbóreas durante restauração ecológica na Caatinga  

 

Resumo 

Espécies arbustivas e herbáceas podem gerar facilitação para o crescimento de espécies 

arbóreas por fornecerem microhabitat favorável como aumento da umidade e adição de 

nutrientes na camada do solo. Por outro lado, os efeitos de competição da camada de 

herbáceas podem ocorrer a medida que aumenta a densidade, levando a efeitos negativos 

no recrutamento e crescimento de arbóreas. Outro fator que pode levar a efeitos 

competitivos é a presença de espécies trepadeiras sobre o dossel das arvóres, entretanto os 

efeitos positivos podem prevalecer caso a densidade de trepadeiras seja baixa e ocorra 

redução das condições estressantes. Considerando isso, o objetivo geral desse trabalho foi 

entender quais processos ecológicos de interações entre espécies estão gerando o padrão de 

estabelecimento da vegetação arbórea na fase inicial da restauração. Os objetivos 

específicos foram (i) avaliar como a altura, a porcentagem de cobertura e a presença de 

trepadeiras da vegetação herbáceo-arbustiva afetam o crescimento e sobrevivência de 

arbóreas plantadas; (ii) avaliar as interações dos efeitos da altura, porcentagem de 

cobertura e a presença de trepadeiras com os tratamentos de riqueza e composição de 

arbóreas sobre os atributos funcionais de crescimento e sobrevivência de arbóreas; (iii) 

selecionar os modelos com as variáveis explicativas que melhor interpretam o 

estabelecimento da vegetação arbórea nativa. Os resultados mostraram efeitos negativos e 

positivos nas interações entre a vegetação herbácea e arbórea dependendo da composição 

de espécies arbóreas. A maior altura, diâmetro a altura do solo e sobrevivência das espécies 

arbóreas foram associadas à presença de trepadeiras da camada herbáceo-arbustiva. Foi 

verificado que apenas a riqueza e composição de arbóreas sozinhas não explicam as 

variáveis de crescimento e sobrevivência das arbóreas, e atuam simultaneamente com as 

variáveis da vegetação herbáceo-arbustiva. De acordo com esses resultados, torna-se 

importante considerar a diversidade de espécies herbáceas e as composições de arbóreas 

para efetiva restauração ecológica no semiárido. 

Palavras-chave 

Competição; Diversidade; Herbáceas; Restauração ecológica; Semiárido; Trepadeiras. 
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Introdução 

Espécies arbustivas e herbáceas são diversas em ambientes semiáridos e fornecem 

microhábitat favorável, como aumento da umidade e adição de nutrientes na camada do 

solo, esses processos contribuem para regeneração natural e restauração ecológica 

(Fernandes et al. 2020; Elliott et al. 2015; Araújo et al. 2007; Gilliam 2007). Algumas 

espécies de gramíneas em ambientes áridos, por exemplo, podem apresentar papel 

facilitador na sobrevivência de espécies arbóreas (Anthelme & Michalet 2009; Brooker & 

Callaway 2009; Kitzberger et al. 2000). O aumento na densidade e no tamanho de manchas 

da vegetação herbáceo-subarbustiva pode levar ao acúmulo de nutrientes, maior umidade 

do solo e menor temperatura (Zhang et al. 2015). Arbóreas em estágio inicial de 

crescimento e em comunidades com diferentes espécies podem ser beneficiadas por plantas 

mais altas e pela cobertura da vegetação do solo de espécies vizinhas, entretanto, isso 

ocorre quando o efeito da competição com espécies herbáceas não sobrepõe o crescimento 

das arbóreas (Setiawan et al. 2017). 

As espécies da vegetação herbáceo-arbustiva podem apresentar efeitos negativos no 

recrutamento, na performance de crescimento e na diversidade de espécies arbóreas (Davis 

et al. 2014; Vandenberghe et al. 2009). Durante a restauração da Caatinga, a interação 

entre espécies arbóreas plantadas e espécies herbáceas pode levar a processos competitivos 

importantes onde as árvores plantadas são prejudicadas (Franco et al. 2021). Mudanças na 

distribuição de raízes no solo e estrutura da vegetação herbáceo-arbustiva, como aumento 

da mancha de vegetação e aumento da densidade, explicam a variação na comunidade de 

arbóreas devido à sobreposição de nicho ou proximidade genética e funcional entre essas 

formas de vida, os quais aumentam a intensidade de competição (Feng & van Kleunen 

2016; Zhang et al. 2015; Kraft et al. 2008; Silvertown 2004).  

Existe também uma alta diversidade de espécies trepadeiras herbáceas em zonas 

tropicais. Um estudo no semiárido da Caatinga verificou a presença de 45 espécies 

trepadeiras terófitas com hábito herbáceo distribuídas em 14 famílias, portanto, esse tipo de 

vegetação, juntamente com arbóreas, contribuem para a conservação de espécies na 

Caatinga (Oliveira et al. 2015). Trepadeiras comuns na Caatinga como Ipomoea nil (L.), 

Distimake aegyptius (L.) A. R. Simões e Staples, Canavalia brasiliensis Mart. Ex Benth, 

Centrosema brasilianum (L.) Benth e Cardiospermum coridum L. apresentam importância 

para abelhas nativas, pois servem recursos como néctar e pólen para a fauna (Maia-Silva et 

al. 2012). Espécies trepadeiras herbáceas ou lianas (trepadeiras lenhosas) dependem da 



55 
 

copa de arbóreas par sobrevivência, pois não apresentam estabilidade mecânica e 

morfológica para alcançar a luminosidade, dessa forma, o suporte físico de 

plantas arbóreas vizinhas é um importante fator para o crescimento dessas plantas (Den 

Dubbelden & Oosterbeek 1995; Sperotto et al. 2020).  

Estudos também verificaram que ao longo do tempo lianas podem apresentar efeito 

positivo na sobrevivência e no crescimento, principalmente em períodos de seca 

severa, quando essas plantas melhoram as condições microclimáticas e reduzem a perda 

de água (O’Brien et al. 2019; EstradaVillegas & Schnitzer 2018; Holmgren & Scheffer 201

0). Estudos que relacionam o efeito de trepadeiras sobre o crescimento e 

sobrevivência de espécies arbóreas nativas são raros em regiões de clima semiárido 

(Oliveira et al. 2015). Desta forma, novos estudos que investigam o efeito das trepadeiras 

sobre o sucesso de programas de restauração que utilizam espécies arbóreas 

são necessários para os avanços das técnicas de restauração nesse bioma (Franco et al. 

2021).  

A Caatinga atualmente sofre alterações devido às atividades antrópicas, isso leva o 

ecossistema à desertificação, ao aumento de áreas degradadas e aumento de condições 

estressantes para a comunidade vegetal (Bezerra et al. 2020; Tomasella et al. 2018; Vieira 

et al. 2015). Atualmente, muitas áreas remanescentes da Caatinga são susceptíveis à 

distúrbios antropogênicos crônicos, e esse processo leva à perda de biodiversidade e de 

recursos naturais (Antongiovanni et al. 2018, 2020). Além da importância da 

biodiversidade do bioma Caatinga, pesquisas recentes mostraram que o bioma funciona 

como um sumidouro de carbono e, portanto, contribui para mitigar os efeitos das mudanças 

climáticas (Mendes et al. 2020). 

Considerando que áreas abertas e degradadas podem ser dominadas por espécies 

herbáceas e subarbustivas (Santos et al. 2013; Elliott et al. 2015), é importante 

compreender as interações dessa vegetação com as espécies arbóreas nativas que são 

utilizadas para restauração de áreas degradadas. A vegetação nativa arbórea apresenta lenta 

regeneração nesses ambientes que foram degradados por processos antrópicos (Schuster et 

al. 2018; Vandenberghe et al. 2009) e a maioria dos estudos tem focado na produtividade 

de florestas maduras em ambientes temperados. Portanto, é necessário compreender o 

efeito da vegetação herbáceo-arbustiva sobre o crescimento e a sobrevivência das espécies 

arbóreas, para encontrar métodos de controle da vegetação herbáceo-arbustiva que 

permitam efetiva restauração em áreas degradadas (Gómez-Aparicio 2009).  
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O objetivo geral desse trabalho foi entender quais mecanismos de interações entre 

espécies estão gerando o padrão de estabelecimento da vegetação arbórea na fase inicial da 

restauração ecológica. Os objetivos específicos foram (i) avaliar como a altura, a 

porcentagem de cobertura e a presença de trepadeiras da vegetação herbáceo-arbustiva 

afetam o crescimento (em altura e diâmetro) e a sobrevivência de arbóreas plantadas; (ii) 

avaliar as interações dos efeitos da altura, porcentagem de cobertura e a presença de 

trepadeiras com os tratamentos de riqueza e composição de arbóreas sobre os atributos 

funcionais de crescimento e sobrevivência de arbóreas; (iii) selecionar os modelos com as 

variáveis explicativas que melhor interpretam o estabelecimento da vegetação arbórea 

nativa. 

Nós hipotetizamos que (i) a vegetação herbáceo-arbustiva apresentará efeitos 

negativos sobre a altura e diâmetro das espécies arbóreas, a medida que ocorrer o aumento 

na porcentagem de cobertura e aumento da altura da vegetação herbáceo-arbustiva devido 

à competição por recursos, entretanto, a presença de trepadeiras levará a efeitos positivos 

sobre a vegetação arbórea por permitir a redução de condições estressantes e por não 

apresentar alto adensamento que provocaria sufocamento das plantas na área de estudo; (ii) 

o efeito da vegetação herbáceo-arbustiva e de trepadeiras sobre as plantas arbóreas 

dependerá da interação com a riqueza e composição das comunidades arbóreas, devido à 

ambientes mais produtivos (arbóreas com maior porte) e mais diversos apresentar maior 

efeito competitivo entre as espécies; (iii) os modelos que incluem interações da vegetação 

herbáceo-arbustiva com a riqueza e composição de arbóreas apresentarão maior capacidade 

explicativa sobre atributos de crescimento e sobrevivência da vegetação arbórea. 

 

Material e Métodos 

Área de estudo 

A pesquisa foi desenvolvida em uma região degradada por atividades agropecuárias 

e abandonada há cerca de 15 anos. Essa região está inserida em uma Unidade de 

Conservação da Floresta Nacional de Açu (FLONA de Açu, ICMBio) (5°34’20” S, 

36°54’33” O), com clima semiárido, localizada no município de Assu, estado do Rio 

Grande do Norte, Nordeste do Brasil. A FLONA apresenta cerca de 3,5 hectares e altitude 

de 23 metros. A região está inserida no bioma Caatinga que apresenta cerca de 912.529 

km², uma floresta tropical sazonalmente seca com um mosaico de fitofisionomias vegetais 
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que está em processo de degradação (da Silva et al. 2017). Essa degradação ocorre devido 

a diversos distúrbios antropogênicos crônicos como aumento da população humana, 

infraestrutura, pasto, exploração de madeira e forte efeito de borda (Antongiovanni et al. 

2020). A conservação da diversidade de espécies na região de Açu é importante devido ao 

uso de espécies arbóreas e sustento das comunidades locais e tradicionais (Soares et al. 

2017). A região da FLONA de Açu se encontra em uma área que apresenta trajetória de 

degradação de alta a moderada associada a perda de vegetação e erosão do solo (Bezerra et 

al. 2020). O experimento pertence à rede TreeDivNet (www.treedivnet.ugent.be), uma 

plataforma que compõe projetos em diversos ecossistemas do mundo. Os projetos avaliam 

o efeito da diversidade e composição de espécies arbóreas sobre o funcionamento de 

ecossistemas florestais em diferentes estágios de desenvolvimento. 

A Caatinga apresenta uma das maiores riquezas de espécies endêmicas do mundo, 

entretanto, apenas uma pequena porcentagem dessas florestas estão inseridas em áreas 

protegidas (Banda et al. 2016). A precipitação ocorre em poucos meses consecutivos e 

varia entre 600 mm e 1000 mm por ano, e a temperatura média anual varia entre 25 e 30ºC 

(da Silva et al. 2017).  O período chuvoso na Caatinga é importante para reprodução e 

crescimento de diversas espécies (Sampaio 2010). A FLONA de Açu, de acordo com os 

dados históricos do Instituto Nacional de Meteorologia(https://portal.inmet.gov.br/dadoshis

toricos) para o ano de 2019, apresentoutemperatura média do arvariando entre cerca de 25 

e 30 ºC e a umidade relativa do ar entre 55 e 80% (Anexo 4). 

Algumas áreas da Caatinga apresentam adensamento de vegetação arbórea com 

árvores que alcançam cerca de 15 m de altura, e também apresenta arbustos localizados em 

pequenas manchas com altura variando entre 3 e 4 metros (Lucena et al. 2020; Silva et al. 

2017). A Caatinga possui regiões de áreas abertas com predomínio de espécies herbáceas 

na composição vegetal e áreas florestadas (Lima 2011; Lucena et al. 2020; Queiroz et al. 

2015). Em um estudo realizadona FLONA de Açu foram encontradas 25 espécies lenhosas 

pertencentes a 15 famílias botânicas (Lucena et al. 2020). Assim como as espécies arbóreas 

apresentam importância na composição da vegetação da Caaatinga, as espécies herbáceas 

apresentam alta riqueza e endemismo nesse bioma (Fernandes et al. 2020). 

 

 

 

https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos
https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos
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Delineamento experimental, coleta de dados e caracterização da vegetação 

Na área de pesquisa, em 2016, foram delimitadas 155 parcelas de 13 m x 18 m 

separadas em uma distância de cerca de 2 m entre si. Essas parcelas apresentaram 32 

indivíduos de 16 espécies arbóreas nativas da Caatinga. As mudas das espécies arbóreas, 

com cerca de 0,5 m de altura e com 1 m de comprimento de raiz, foram semeadas em tubos 

de PVC (1 m x 0.075 m) com estoque de 4 litros de água e nutrientes por seis meses para 

permitir o crescimento das raízes, após isso, essas mudas foram transplantadas para o 

campo. As espécies arbóreas foram selecionadas aleatoriamente para compor parcelas com 

diferentes composições e diferentes diversidades (0, 1, 2, 4, 8, 16 espécies). Em cada uma 

dessas parcelas de diversidade, foram inseridas no centro subparcelas de 2 m x 1 m para 

verificar a porcentagem de cobertura e a altura da vegetação herbáceo-arbustiva que incluia 

ervas, trepadeiras, gramíneas, subarbustos e arbustos (Figura 1).  

As subparcelas da vegetação herbáceo-arbustiva foram subdivididas em 50 

quadrados de 20 cm x 20 cm. A porcentagem de cobertura por espécie foi calculada a 

partir do número de quadrados que ela ocupava, quanto maior o número de quadrados 

ocupados pela espécie maior a porcentagem de cobertura. A altura da vegetação herbáceo-

arbustiva foi calculada considerando três locais na subparcela, centro e extremos, e nesses 

espaços foi tomada a medida em cm da maior planta, após isso, foi feita a média dessas 

três medidas. Para as espécies arbóreas, em cada um dos níveis de diversidade e 

composição, foram feitas coletas de altura em metros e duas medidas de diâmetro a altura 

do solo (DAS) em centímetros para capturar a variação do paquímetro. A sobrevivência de 

cada espécie arbórea foi verificada através do status de viva ou morta, e em cada indivíduo 

arbóreo foi verificada a presença e ausência de trepadeiras herbáceas ou lenhosas (Figura 

1). O delineamento foi feito para respondermos como a porcentagem de cobertura, a 

presença de trepadeiras e a altura da vegetação herbáceo-arbustiva influenciaria o 

crescimento e a sobrevivência das espécies arbóreas. Considerando que o experimento tem 

o objetivo de restauração as herbáceas trepadeiras eram anualmente retiradas após fazer as 

medidas. 

A pesquisa foi desenvolvida com o uso de 16 espécies arbóreas nativas da Caatinga 

que abrangem as seguintes 10 famílias: Fabaceae, Apocynaceae, Bixaceae, Combretaceae, 

Burseraceae, Capparaceae, Bignoniaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae e Rhamnaceae 

(Anexo 2). As espécies presentes na vegetação herbácea na área de estudo são em sua 

maioria anuais com crescimento, estabelecimento e reprodução no período chuvoso. Essas 



 

espécies são representadas por

(gramíneas), trepadeiras, subarbustos e arbustos.

grupos de ervas, gramíneas e trepadeiras, com uma vegetação marcada pela presença de 

espécies rasteiras sem a presença de lenho. Foram verificadas na área do experimento tanto 

espécies nativas como espécies exóticas (Anexo 1). Algumas das espécies exóticas 

encontradas apresentaram alta abundância como as gramíneas 

Digitaria bicornis, e a espécie subarbustiva 

Centrosema brasilianum, Macroptiluim martii

Indigofera suffruticosa também apresentaram alta abundância

herbáceo-arbustiva foram coletadas e prensadas no 

exsicatas no herbário com ajuda de especialistas. Após isso, as espécies foram identificadas 

em campo com auxílio de guias de espécies herbáceas que incluiam fotos e nomes das 

espécies e identificadas através das flores, folhas e hábitos.

 

Figura 1. À esquerda mostra o mapa do local onde foi realizado o experimento e a distribuição das parcelas 
com os indivíduos arbóreos. As parcelas apresentaram diferentes níveis de riqueza 
4, 8 e 16 espécies), incluindo parcelas controle sem vegetação arbórea. À direita é apresentada uma dessas 
parcelas de 13 m x 8 m com arbóreas (cada ponto representa um indivíduo) onde foram feitas medidas de 
altura e diâmetro a altura do solo (DAS), e foi verificada a sobrevivência da vegetação arbórea e a presença 
de trepadeiras. Na subparcela (em vermelho) no centro da parcela de arbóreas, foi realizado o levantamento 
da vegetação herbáceo-arbustiva, nela foi verificada a porc
de altura da vegetação herbáceo-

representadas por ervas eudicotiledôneas, ervas monocotiledôneas 

(gramíneas), trepadeiras, subarbustos e arbustos. A maior parte das espécies pertencem aos 

grupos de ervas, gramíneas e trepadeiras, com uma vegetação marcada pela presença de 

ras sem a presença de lenho. Foram verificadas na área do experimento tanto 

espécies nativas como espécies exóticas (Anexo 1). Algumas das espécies exóticas 

encontradas apresentaram alta abundância como as gramíneas Dactyloctenium 

, e a espécie subarbustiva Lantana camara. As espécies trepadeiras 

Macroptiluim martii e Distimake aegyptius e a espécie arbustiva 

também apresentaram alta abundância. As espécies da vegetação 

rbustiva foram coletadas e prensadas no período chuvoso para identificação das 

exsicatas no herbário com ajuda de especialistas. Após isso, as espécies foram identificadas 

em campo com auxílio de guias de espécies herbáceas que incluiam fotos e nomes das 

spécies e identificadas através das flores, folhas e hábitos. 

 

À esquerda mostra o mapa do local onde foi realizado o experimento e a distribuição das parcelas 
com os indivíduos arbóreos. As parcelas apresentaram diferentes níveis de riqueza de espécies arbóreas (1, 2, 
4, 8 e 16 espécies), incluindo parcelas controle sem vegetação arbórea. À direita é apresentada uma dessas 
parcelas de 13 m x 8 m com arbóreas (cada ponto representa um indivíduo) onde foram feitas medidas de 

altura do solo (DAS), e foi verificada a sobrevivência da vegetação arbórea e a presença 
de trepadeiras. Na subparcela (em vermelho) no centro da parcela de arbóreas, foi realizado o levantamento 

arbustiva, nela foi verificada a porcentagem de cobertura e foram feitas três medidas 
-arbustiva. 
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ervas eudicotiledôneas, ervas monocotiledôneas 

A maior parte das espécies pertencem aos 

grupos de ervas, gramíneas e trepadeiras, com uma vegetação marcada pela presença de 

ras sem a presença de lenho. Foram verificadas na área do experimento tanto 

espécies nativas como espécies exóticas (Anexo 1). Algumas das espécies exóticas 

Dactyloctenium aegyptiume, 

. As espécies trepadeiras 

e a espécie arbustiva 

. As espécies da vegetação 

período chuvoso para identificação das 

exsicatas no herbário com ajuda de especialistas. Após isso, as espécies foram identificadas 

em campo com auxílio de guias de espécies herbáceas que incluiam fotos e nomes das 

 

À esquerda mostra o mapa do local onde foi realizado o experimento e a distribuição das parcelas 
de espécies arbóreas (1, 2, 

4, 8 e 16 espécies), incluindo parcelas controle sem vegetação arbórea. À direita é apresentada uma dessas 
parcelas de 13 m x 8 m com arbóreas (cada ponto representa um indivíduo) onde foram feitas medidas de 

altura do solo (DAS), e foi verificada a sobrevivência da vegetação arbórea e a presença 
de trepadeiras. Na subparcela (em vermelho) no centro da parcela de arbóreas, foi realizado o levantamento 

entagem de cobertura e foram feitas três medidas 
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Análise de Dados 

Para avaliar o efeito das variáveis porcentagem de cobertura, altura e presença de 

trepadeiras da vegetação herbáceo-arbustiva, incluindo a riqueza e composição de 

arbóreas, sobre a altura e o diâmetro a altura do solo (DAS) de arbóreas foi realizado o 

modelo GLM com família Gaussiana e função de ligação (link) identity, devido as 

variáveis altura e DAS serem contínuas. Vários modelos foram analisados, incluindo 

modelos com e sem interações, modelos apenas com variáveis relacionadas a vegetação 

herbáceo-arbustiva (altura, porcentagem de cobertura e trepadeiras) e modelos que 

consideraram apenas os tratamentos de riqueza e composição de arbóreas. Em cada modelo 

foi verificado o Akaike’s Information Criterion (AIC), os desvios e o valor de D². O D² é 

um parâmetro de estimação do modelo e equivale ao R² da regressão linear. OD² é obtido 

pela fórmula: D² = (Null deviance – Residual deviance) /Null deviance, e os modelos são 

ajustados pela redução dos desvios (Guisan & Zimmermann, 2000). O valor do D² foi 

obtido utilizando o pacote modEva versão 3.5 (Barbosa et al. 2022). O melhor modelo para 

explicação do efeito da vegetação herbáceo-arbustiva sobre a altura e DAS da vegetação 

arbórea foi selecionado de acordo com o menor valor de AIC, menor desvio e maior valor 

de D². Após selecionar o modelo, foi feita a Análise de Variância (ANOVA) e utilizado o 

teste F. O teste F é o mais adequado para análises que utilizam a família Gaussiana. 

 Para avaliar o efeito da porcentagem de cobertura, altura e trepadeiras da vegetação 

herbáceo-arbustiva, incluindo composição de arbóreas, sobre a sobrevivência de arbóreas 

foi realizado o modelo GLM com família Binomial e função de ligação logit, devido a 

variável sobrevivência ser categórica e binomial. Da mesma forma que para as análises das 

variáveis dependentes altura e DAS de arbóreas, modelos com adição e redução de 

variáveis, e com e sem interações, foram gerados. A variável riqueza de arbóreas não foi 

considerada para o modelo de sobrevivência devido ao baixo ajuste do modelo. O modelo 

selecionado foi o que apresentou o menor AIC, o menor desvio e o maior valor de pseudo-

R² McFadden (Tabela 1). O pseudo-R² é equivalente ao R² da regressão linear e é o mais 

utilizado para análises com variáveis dependentes binárias. Os gráficos de todas as análises 

foram feitos utilizando o pacote ggplot2 versão 3.3.5 (Wickham 2009), e as análises 

estatísticas e gráficas foram realizadas no software R (versão 4.1.2) (R Core Team 2020). 
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Resultados 

Altura de arbóreas 

 Para a altura de arbóreas, os modelos sem interações que melhor explicaram e 

apresentaram maior valor de D² foram os que incluíram a riqueza de arbóreas, a altura, a 

porcentagem de cobertura e a presença de trepadeiras da vegetação herbáceo-arbustiva. 

Entretanto, em comparação com o parâmetro de estimação D² para composição de 

arbóreas, os modelos de riqueza apresentaram menor efeito sobre a altura das espécies 

arbóreas (Tabela 1).  

 Modelos que consideraram apenas composições de arbóreas apresentaram o 

segundo melhor poder de explicação para o atributo de altura e os modelos que 

consideraram apenas a vegetação herbácea como preditora, apresentaram o menor 

parâmetro de estimação D². Dessa forma, conclui-se que os melhores modelos sem 

interação das variáveis, foram os que consideraram os preditores de composições de 

arbóreas e os preditores da vegetação herbácea, incluindo porcentagem de cobertura, altura 

da vegetação e presença de trepadeiras (Tabela 1).  

 A análise de variância do modelo sem interação indicou que apenas a variável 

porcentagem de cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva não explicou a altura da 

vegetação arbórea (Tabela 2).  

 O modelo que apresentou maior valor de D² (0,17), foi o modelo da interação entre 

as variáveis porcentagem de cobertura, altura, presença de trepadeiras e composição de 

arbóreas.Portanto, durante a fase inicial da restauração, o modelo com interações foi 

selecionado e considerado o mais importante para explicar a altura da vegetação herbácea. 

De acordo com as análises de variância do GLM com interação, a variável pocentagem de 

cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva e as interações da porcentagem de cobertura 

com altura e presença de trepadeiras não apresentaram significância estatística. Portanto, a 

variável porcentagem de cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva apresentou pouca 

influência na altura das espécies arbóreas (Tabela 3). 

 

 A presença de trepadeiras apresentou efeito positivo sobre a altura das espécies 

arbóreas a medida que ocorreu aumento da porcentagem de cobertura e altura da vegetação 

herbáceo-arbustiva. Com trepadeiras ausentes, a altura reduziu a medida que ocorreu 

aumento da porcentagem de cobertura e altura da vegetação herbáceo-arbutiva (Figura 2).  
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Tabela 1. Modelos Lineares Generalizados apresentando família Gaussiana e função de ligação identity. Os 
modelos na tabela incluem preditores da vegetação arbórea, riqueza (riq) (variável X1) e composição (comp) 
(variável X2), preditores da vegetação herbáceo-arbustiva, altura (alt_media) (variável X3), porcentagem de 
cobertura (por_cob) (variável X4) e trepadeiras (trep) (variável X5), e como variável resposta a altura de 
arbóreas (Y). As famílias usadas no modelo GLM, os graus de liberdade (df), os desvios, os resíduos dos df, 
os resíduos dos desvios, o teste F e os valores de p com 0,05 de probabilidade estão apresentados na tabela. 

  

Modelos GLM – Riqueza de 

arbóreas 

AIC Desvios D² 

altura ~ alt_media + cob_total 

+ trep + trat, data = dglm, 

family = gaussian(link = 

identity) 

340806 1096460 0,00407376 

altura ~ alt_media + cob_total + 

trat, data = dglm,  family = 

gaussian(link = "identity") 

340927 1098742 0,00200157 

altura ~ alt_media + trat, data = 

dglm,  family = gaussian(link = 

"identity") 

340925 1098745 0,00199879 

altura ~ cob_total + trat, data = 

dglm,  family = gaussian(link = 

"identity") 

340968 1099532 0,00128369 

altura ~ trep + trat, data = dglm, 

family = gaussian(link = 

"identity") 

340832 1097019 0,00356644 

altura ~ cob_total + trep + trat, 

data = dglm,  family = 

gaussian(link = "identity") 

340834 1097012 0,00357279 

altura ~ alt_media + trep + trat, 

data = dglm, family = 

gaussian(link = "identity") 

340804 1096463 0,00407103 

Modelos GLM – Composição 

de arbóreas 

AIC Desvios D² 

altura ~ alt_media + cob_total 

+ trep + comp, data = dglm, 

339070 1063336 0,03416109 
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family = gaussian(link = 

identity) 

altura ~ alt_media + cob_total + 

comp , data = dglm,  family = 

gaussian(link = "identity") 

339117 1064204 0,03337233 

altura ~ alt_media +  comp , data 

= dglm,  family = gaussian(link 

= "identity") 

339133 1064532 0,03307494 

altura ~ cob_total +  comp , data 

= dglm,  family = gaussian(link 

= "identity") 

339310 1067720 0,03017847 

altura ~ trep +  comp , data = 

dglm, family = gaussian(link = 

"identity") 

339249 1066621 0,03117691 

altura ~ cob_total + trep +  comp 

, data = dglm,  family = 

gaussian(link = "identity") 

339251 1066615 0,03118244 

altura ~ alt_media + trep +  

comp , data = dglm, family = 

gaussian(link = "identity") 

339089 1063701 0,03382927 

Modelos simples GLM – 

Vegetação herbáceo-arbustiva 

AIC Desvios D² 

altura ~ alt_media + cob_total 

+ trep, data = dglm, family = 

gaussian(link = "identity") 

340876 1097910 0,00275708 

altura ~ alt_media + cob_total, 

data = dglm,  family = 

gaussian(link = "identity") 

340997 1100193 0,00068311 

altura ~ alt_media + trep, data = 

dglm, family = gaussian(link = 

"identity") 

340876 1097947 0,00272342 

altura ~ cob_total + trep, data = 

dglm,   family = gaussian(link = 

340900 1098388 0,00232329 



64 
 

"identity") 

Modelos simples GLM – 

Vegetação arbórea 

AIC Desvios D² 

altura ~ Comp, data = dglm, 

family = gaussian(link = 

"identity") 

367368 1083919 0,02834234 

altura ~ trat, data = dglm,  

family = gaussian(link = 

"identity") 

369098 1115536 0,00089139 

altura ~ trat + Comp, data = 

dglm, family = gaussian(link = 

"identity") 

367368 1115536 0,02834234 

 

 

Tabela 2. Resultados da Análise de Variância doModelo Linear Generalizado (GLM) sem interação que 
apresentou maior valor de D². O modelo analisa o efeito das variáveis altura (alt_media) (variável X1), 
porcentagem de cobertura (cob_total) (variável X2) e presença de trepadeiras (trep) (variável X3) da 
vegetação herbáceo-arbustiva, simultaneamente com o efeito da composição (comp) de arbóreas (variável 
X4)  sobre a altura da vegetação arbórea (variável Y). As famílias usadas no modelo GLM, os graus de 
liberdade (df), os desvios, os resíduos dos df, os resíduos dos desvios, o teste F e os valores de p com 0,05 de 
probabilidade estão apresentados na tabela.  

 

Modelo GLM: glm(altura ~ alt_media + cob_total + trep + comp, data = dglm, family 

= gaussian(link = identity) 

Variáveis df Desvios Resíduos df 
Resíduos dos 

devios 
F p 

Altura herbáceas 1 718 59195 1100227 39,9528 < 0,001 

Cobertura herbáceas 1 34 59194 1100193 1,8812 0,1702 

Trepadeiras 1 2283 59193 1097910 127,0126 < 0,001 
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Modelo GLM: glm(altura ~ alt_media + cob_total + trep + comp, data = dglm, family 

= gaussian(link = identity) 

Variáveis df Desvios Resíduos df 
Resíduos dos 

devios 
F p 

Composição de 

arbóreas 
44 34574 59149 1063336 43,7094 < 0,001 

 

  

Tabela 3. Resultados da Análise de Variância do Modelo Linear Generalizado (GLM) com interação que 
apresentou maior valor de D². O modelo analisa o efeito das variáveis altura (alt_media) (variável X1), 
porcentagem de cobertura (cob_total) (variável X2)  e presença de trepadeiras (trep) (variável X3) da 
vegetação herbáceo-arbustiva, simultaneamente com o efeito da composição (comp) (variável X4) de 
arbóreas sobre a altura da vegetação arbórea (variável Y). As famílias usadas no modelo GLM, os graus de 
liberdade (df), os desvios, os resíduos dos df, os resíduos dos desvios, o teste F e os valores de p com 0,05 de 
probabilidade estão apresentados na tabela.  

 

Modelo GLM: glm(altura ~ alt_media * cob_total * trep * comp, data = dglm, family = gaussian(link = 

identity). AIC = 330292,3; Desvios = 910865,8; Log-Likelihood = -164905,1; D² = 0,17 

Variáveis df Desvios Resíduos df 
Resíduos dos 

devios 
F p 

Altura herbáceas 1 718 59195 1100227 46,4892 < 0,001 

Cobertura herbáceas 1 34 59194 1100193 2,189 0,139 

Trepadeiras 1 2283 59193 1097910 147,792 < 0,001 

Composição de arbóreas 44 34574 59149 1063336 50,8603 < 0,001 

Altura : Cobertura 1 285 59148 1063050 18,4746 < 0,001 

Altura : Trepadeiras 1 891 59147 1062159 57,6952 < 0,001 

Cobertura : Trepadeiras 1 33 59146 1062126 2,1235 0,1451 

Altura :Composição 42 103220 59104 958907 159,072 < 0,001 

Cobetura :Composição 33 3553 59071 955353 6,9694 < 0,001 

Trepadeiras :Composição 43 13413 59028 941941 20,1894 < 0,001 

Altura : Cobertura : Trepadeiras 1 4 59027 941937 0,2394 0,6246 

Altura : Cobertura : Composição 0 0 59027 941937 - - 

Altura : Trepadeiras : Composição 42 30989 58985 910949 47,7566 < 0,001 
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Cobertura : Trepadeiras : 

Composição 
28 83 58957 910866 0,1915 1 

Altura : Cobertura : Trepadeiras : 

Composição 
0 0 58957 910866 - - 

 

  

 

 

 

Figura 2. Altura da vegetação arbórea (m) em relação a porcentagem de cobertura, altura (m) e presença 
(linha verde) e ausência (linha marrom) de trepadeiras da vegetação herbáceo-arbustiva. 

  

 Plantas trepadeiras apresentaram efeitos variados sobre a altura da vegetação 

arbórea dependendo da composição. Algumas composições apresentaram efeitos positivos 

ou negativos a medida que aumentou a altura da vegetação herbáceo-arbustiva. Entretanto, 

para a maioria das composições, a presença de trepadeiras foi associada com arbóreas de 

maior altura (Figura 3). 

Diâmetro a altura do solo de arbóreas 

 Para o diâmetro acima do solo (DAS), os modelos sem interação que apresentaram 

maiores valores de D² foram os modelos que consideraram a composição de arbóreas. O 

modelo que apresentou maior D² foi o queincluiu composição de arbóreas e atributos de 

porcentagem de cobertura, altura e presença de trepadeiras, o segundo modelo com maior 
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D² foi o modelo que considerou apenas a variável composição de arbóreas. Esses dois 

modelos apresentaram D² de 0,29 e 0,24, respectivamente. Os modelos sem interações que 

apresentaram menor valor de estimativa do D² foi o modelo que incluiu riqueza de 

arbóreas, porcentagem de cobertura, altura e presença de trepadeiras (D² = 0,09) e o 

modelo que incluiu apenas os atributos da vegetação herbáceo-arbustiva como preditor (D² 

= 0,08) (Tabela 4). 

 

 

 

Figura 3. Altura da vegetação arbórea (m) em relação a altura da vegetação herbáceo-arbustiva (m) e 
presença (linha verde) e ausência (linha marrom) de trepadeiras da vegetação herbáceo-arbustiva em 
diferentes composições da vegetação arbórea. 

 



68 
 

 

 

Figura 4. Diâmetro a altura do solo (DAS) da vegetação arbórea (cm) em relação a porcentagem de 
cobertura, altura (m) e presença (linha verde) e ausência (linha marrom) de trepadeiras da vegetação 
herbáceo-arbustiva. 

 

Tabela 4. Modelos Lineares Generalizados apresentando família Gaussiana e função de ligação identity. Os 
modelos na tabela incluem os preditores da vegetação arbórea, riqueza (riq) (variável X1) e composição 
(comp) (variável X2), os preditores da vegetação herbáceo-arbustiva, altura (alt_media) (variável X3), 
porcentagem de cobertura (cob_total) (variável X4) e trepadeiras (trep), (variável X5) e como variável 
resposta o diâmetro acima do solo (DAS) de arbóreas (variável Y). Os menores valores de AIC, menores 
valores desvios e maiores valores de D² dos modelos selecionados estão destacados em negrito. 

 

Modelos GLM – Riqueza de arbóreas AIC Desvios D² 

DAS ~ alt_media + cob_total + trep + trat, data = 

dglm, family = gaussian(link = identity) 
456781,1 4664724 0,08649546 

DAS ~ alt_media + cob_total + trat, data = dglm,  

family = gaussian(link = "identity") 
459763,7 4887029 0,04296096 

DAS ~ alt_media + trat, data = dglm,  family = 

gaussian(link = "identity") 
460144,1 4916272 0,03723428 

DAS ~ cob_total + trat, data = dglm,  family = 

gaussian(link = "identity") 
461827,4 5047072 0,01161944 

DAS ~ trep + trat, data = dglm, family = gaussian(link 

= "identity") 
458791,5 4813630 0,05733495 

DAS ~ cob_total + trep + trat, data = dglm,  family = 

gaussian(link = "identity") 
458460,2 4788662 0,06222445 
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DAS ~ alt_media + trep + trat, data = dglm, family = 

gaussian(link = "identity") 
457165,6 4692930 0,08097187 

Modelos GLM – Composição de arbóreas AIC Desvios D² 

DAS ~ alt_media + cob_total + trep + comp, data = 

dglm, family = gaussian(link = identity) 
440755,7 3628421 0,28943737 

DAS ~ alt_media + cob_total + comp , data = dglm,  

family = gaussian(link = "identity") 
443468 3785347 0,25870604 

DAS ~ alt_media +  comp , data = dglm,  family = 

gaussian(link = "identity") 
443467 3785410 0,25869381 

DAS ~ cob_total +  comp , data = dglm,  family = 

gaussian(link = "identity") 
444189,6 3828317 0,25029119 

DAS ~ trep +  comp , data = dglm, family = 

gaussian(link = "identity") 
441345,2 3662169 0,28282846 

DAS ~ cob_total + trep +  comp , data = dglm,  family 

= gaussian(link = "identity") 
441327,3 3661031 0,28305117 

DAS ~ alt_media + trep +  comp , data = dglm, family 

= gaussian(link = "identity") 
440760,1 3628780 0,289367 

Modelos simples GLM – Vegetação herbáceo-

arbustiva 
AIC Desvios D² 

DAS ~ alt_media + cob_total + trep, data = dglm, 

family = gaussian(link = "identity") 
457261,8 4700414 0,07950624 

DAS ~ alt_media + cob_total, data = dglm,  family = 

gaussian(link = "identity") 
460234,3 4923658 0,03578782 

DAS ~ alt_media + trep, data = dglm, family = 

gaussian(link = "identity") 
457625,4 4727305 0,07424023 

DAS ~ cob_total + trep, data = dglm,   family = 

gaussian(link = "identity") 
458838,9 4817640 0,05654966 

Modelos simples GLM – Vegetação arbórea AIC Desvios D² 

DAS ~ comp, data = dglm, family = gaussian(link = 

"identity") 
452570,4 4026132 0,2414972 

DAS ~ trat, data = dglm,  family = gaussian(link = 

"identity") 
470017,6 5307999 0,006609799 
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DAS ~ trat + comp, data = dglm, family = 

gaussian(link = "identity") 
452570,4 5307999 0,2414972 

 

Tabela 5. Resultados da Análise de Variância do Modelo Linear Generalizado (GLM) sem interação que 
apresentou maior valor de D². O modelo analisa o efeito das variáveis altura (alt_media) (variável X1), 
porcentagem de cobertura (cob_total) (variável X2) e presença de trepadeiras (trep) (variável X3) da 
vegetação herbáceo-arbustiva, simultaneamente com o efeito da composição (comp) (variável X4) de 
arbóreas sobre o diâmetro a altura do solo (DAS) (variável Y) da vegetação arbórea. As famílias usadas no 
modelo GLM, os graus de liberdade (df), os desvios, os resíduos dos df, os resíduos dos desvios, o teste F e 
os valores de p com 0,05 de probabilidade estão apresentados na tabela.  

 

 

 Da mesma forma que para a altura de arbóreas, o modelo com interações entre as 

variáveis foi o que apresentou maior valor de D² (0,41), e portanto, foi o modelo 

selecionado para explicar o DAS da vegetação arbórea. A análise de variância do modelo 

com interações apresentou significância estatística com p < 0.05 para todas as interações, 

com exceção da interação entre porcentagem de cobertura e altura da vegetação herbáceo-

arbustiva (Tabela 6). 

 

 

Modelo GLM: glm(DAS ~ alt_media + cob_total + trep + comp, data = dglm, family = 

gaussian(link = "identity") 

Variáveis df Desvios Resíduos df 
Resíduos dos 

devios 
F p 

Altura herbáceas 1 153723 64104 4952682 2713,90 < 0,001 

Cobertura herbáceas 1 29024 64103 4923658 512,41 < 0,001 

Trepadeiras 1 223244 64102 4700414 3941,26 < 0,001 

Composição de 

arbóreas 
44 1071993 64058 3628421 430,13 < 0,001 
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Tabela 6. Resultados da Análise de Variância do Modelo Linear Generalizado (GLM) com interação que 
apresentou maior valor de D². O modelo analisa o efeito das variáveis altura (alt_media) (variável X1), 
porcentagem de cobertura (cob_total) (variável X2) e presença de trepadeiras (trep) (variável X3) da 
vegetação herbáceo-arbustiva, simultaneamente com o efeito da composição (comp) (variável X4) de 
arbóreas sobre o diâmetro a altura do solo (DAS) (variável Y)  da vegetação arbórea. As famílias usadas no 
modelo GLM, os graus de liberdade (df), os desvios, os resíduos dos df, os resíduos dos desvios, o teste F e 
os valores de p com 0,05 de probabilidade estão apresentados na tabela.  
 

Modelo GLM: glm(DAS ~ alt_media * cob_total * trep *comp, data = dglm, family = 

gaussian(link = identity). AIC = 428958,4; Desvios = 3000315; Log-Likelihood = -

214236,2; D² = 0,41 

Variáveis df Desvios Resíduos df 
Resíduos 

dos devios 
F p 

Altura herbáceas 1 153723 64104 4952682 3272,1100 < 0,001 

Cobertura herbáceas 1 29024 64103 4923658 617,8024 < 0,001 

Trepadeiras 1 223244 64102 4700414 4751,9175 < 0,001 

Composição de arbóreas 44 1071993 64058 3628421 518,5954 < 0,001 

Altura : Cobertura 1 88 64057 3628333 1,8735 0,17108 

Altura : Trepadeiras 1 1262 64056 3627071 26,8641 < 0,001 

Cobertura : Trepadeiras 1 227 64055 3626844 4,8294 0,02798 

Altura : Composição 42 179145 64013 3447699 90,7915 < 0,001 

Cobetura : Composição 33 203800 63980 3243899 131,4555 < 0,001 
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 O DAS da vegetação arbórea é maior na presença de espécies trepadeiras, 

entretanto, tanto a vegetação com trepadeiras como sem trepadeiras apresentaram redução 

do DAS a medida que ocorreu aumento da porcentagem de cobertura e altura da vegetação 

herbáceo-arbustiva (Figura 4).  

 Plantas trepadeiras apresentaram efeitos variados sobre o DAS da vegetação 

arbórea dependendo da composição. Algumas composições apresentaram efeitos positivos 

ou negativos a medida que aumentou a porcentagem de cobertura e a altura da vegetação 

herbáceo-arbustiva (Figura 5; Figura 6). De forma geral, o DAS foi maior na presença de 

trepadeiras para a maioria das composições de arbóreas. 

 

Trepadeiras: Composição 43 141017 63937 3102882 69,8061 < 0,001 

Altura : Cobertura : 

Trepadeiras 
1 8838 63936 3094044 188,1160 < 0,001 

Altura : Cobertura 

:Composição 
0 0 63936 3094044 - - 

Altura : Trepadeiras: 

Composição 
42 61503 63894 3032541 31,1700 < 0,001 

Cobertura : Trepadeiras: 

Composição 
30 32226 63864 3000315 22.8650 < 0,001 

Altura : Cobertura : 

Trepadeiras: Composição 
0 0 63864 3000315 - - 
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Figura 5. Diâmetro a altura do solo (DAS) da vegetação arbórea (cm) em relação a altura (m) e a presença 
(linha verde) e ausência (linha marrom) de trepadeiras da vegetação herbáceo-arbustiva em diferentes 
composições da vegetação arbórea. 
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Figura 6. Diâmetro a altura do solo (DAS) da vegetação arbórea (cm) em relação a porcentagem de 
cobertura e presença (linha verde) e ausência (linha marrom) de trepadeiras da vegetação herbáceo-arbustiva 
em diferentes composições da vegetação arbórea. 

 

Sobrevivência de arbóreas 

 Para a sobrevivência, os modelos que apresentaram maior valor de Pseudo R² foram 

os que incluíram a composição de arbóreas. Considerando os modelos sem interações, o 

que apresentou maior valor de R² foi o que incluiu as composições de arbóreas e os 

preditores de altura e porcentagem de cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva. O 

segundo melhor modelo incluiu apenas a composição de arbóreas e o modelo com menor 

valor de R² foi o que incluiu apenas os preditores da vegetação herbáceo-arbustiva (Tabela 

7). A análise de variância do modelo sem interação selecionado apresentou Pseudo R² de 

0,14 e foi significativo para todas as variáveis do modelo (Tabela 8). 

 



75 
 

Tabela 7. Modelos Lineares Generalizados apresentando família Binomial e função de ligação logit. Os 
modelos na tabela incluem o preditor da vegetação arbórea composição (comp) (variável X1), os preditores 
da vegetação herbáceo-arbustiva, altura (alt_media) (variável X2) e porcentagem de cobertura (cob_total) 
(variável X3) e como variável resposta a sobrevivência (sob) (variável Y) de arbóreas. Os menores valores de 
AIC, e de desvios e os maiores valores de D² dos modelos selecionados estão destacados em  
negrito. 

 

Modelos GLM AIC Desvios Pseudo R² 

sob ~ alt_media + cob_total + comp, data = 

dglm, family = binomial(link = "logit") 
109696 109556 0,13936759 

sob ~ alt_media + comp , data = dglm,  family = 

binomial(link = "logit") 
109808 109670 0,13847831 

sob ~ cob_total +  comp , data = dglm,  family = 

binomial(link = "logit") 
109889 109751 0,13783998 

Modelo GLM AIC Desvios Pseudo R² 

sob ~ alt_media + cob_total, data = dglm, family = 

binomial(link = "logit") 
126674 126668 0,00494792 

Modelo GLM AIC Desvios Pseudo R² 

sob ~ comp, data = dglm, family = binomial(link 

= "logit") 
109927 109791 0,13752409 

 

 

Tabela 8. Resultados da Análise de Variância do Modelo Linear Generalizado (GLM) sem interação que 
apresentou maior valor de D². O modelo analisa o efeito das variáveis altura (alt_media) (variável X1) e 
porcentagem de cobertura (cob_total) (variável X2) da vegetação herbáceo-arbustiva, simultaneamente com o 
efeito da composição (comp) (variável X3) de arbóreas sobre a sobrevivência (sob) (variável Y) da vegetação 
arbórea. As famílias usadas no modelo GLM, os graus de liberdade (df), os desvios, os resíduos dos df, os 
resíduos dos desvios, o teste F e os valores de p com 0,05 de probabilidade estão apresentados na tabela.  
 

Modelo GLM: glm(sob ~ alt_media + cob_total + comp, data = dglm, family = 

gaussian(link = "identity") 

Variáveis df Desvios Resíduos df 
Resíduos dos 

devios 
p 

Altura 

herbáceas 
1 460,8 99002 126837 < 0,001 



76 
 

 

 Da mesma forma que para altura e DAS de arbóreas, a sobrevivência também foi 

melhor explicada com o modelo de interações que inclui a composição de arbóreas. O R² 

para o modelo de interações da composição com os parâmetros de altura e porcentagem de 

cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva foi de 0,17. A análise de variância para esse 

modelo apresentou significância para todas as interações, com exceção da interação de 

altura e porcentagem de cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Resultados da Análise de Variância do Modelo Linear Generalizado (GLM) com interação que 
apresentou maior valor de D². O modelo analisa o efeito das variáveis altura (alt_media) (variável X1) e 
porcentagem de cobertura (cob_total) (variável X2) da vegetação herbáceo-arbustiva, simultaneamente com o 
efeito da composição (comp) (variável X3) de arbóreas sobre a sobrevivência (sob) (variável Y) da vegetação 
arbórea. As famílias usadas no modelo GLM, os graus de liberdade (df), os desvios, os resíduos dos df, os 
resíduos dos desvios, o teste F e os valores de p com 0,05 de probabilidade estão apresentados na tabela.  
 

Cobertura 

herbáceas 
1 169,0 99001 126668 < 0,001 

Composição de 

arbóreas 
44 15420,4 98957 111247 < 0,001 

Sobrevivência ~ alt_media * cob_total * comp, data = dglm, family = binomial(link = 

"logit"). AIC = 105410,6; Desvios = 105164,6; Log-Likelihood = -52582,28; pseudo R² = 

0,17 

Variáveis df Desvios Resíduos df 
Resíduos 

dos devios 
p 

Altura herbáceas 1 460,8 99002 126837 < 0,001 

Cobertura herbáceas 1 169,0 99001 126668 < 0,001 

Composição de 44 15420,4 98957 111247 < 0,001 
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Discussão 

A maior altura, diâmetro a altura do solo (DAS) e sobrevivência das espécies 

arbóreas foram associadas à presença de trepadeiras da vegetação herbáceo-arbustiva. Foi 

verificado que apenas a riqueza e composição de arbóreas sozinhas não explicaram as 

variáveis de crescimento e sobrevivência das arbóreas. Os melhores modelos selecionados 

incluem a composição de arbóreas atuando simultaneamente com a vegetação herbáceo-

arbustiva, principalmente quando trepadeiras estão presentes. Portanto, a composição de 

arbóreas durante a fase inicial da restauração apresentou efeito forte e mais significativo do 

que a riqueza de arbóreas. Cada composição de arbóreas influenciou de forma diferente 

(competição ou facilitação) a vegetação arbórea, e os efeitos variaram dependendo da 

presença de trepadeiras e do aumento da altura e porcentagem de cobertura da vegetação 

herbáceo-arbustiva.  

Os efeitos da vegetação herbáceo-arbustiva sobre as espécies arbóreas pode ser de 

facilitação ou competição, e ambos efeitos agem simultaneamente e bidirecionalmente, 

podendo um prevalecer sobre o outro (Lortie et al. 2016). A facilitação pode ocorrer 

através da cobertura da superfície do solo, do acúmulo de serrapilheira, da infiltração de 

água no solo e redução da evaporação, reduzindo as condições estressantes do semiárido 

(Holzapfel & Mahall 1999). Entretanto, o aumento na densidade de herbáceas pode levar à 

competição entre espécies devido à redução do conteúdo de água no solo em períodos 

arbóreas 

Altura : Cobertura 1 3,4 98956 111244 0,06601 

Altura :Composição 42 3160,4 98914 108084 < 0,001 

Cobertura 

:Composição 
33 2919,0 98881 105165 < 0,001 

Altura : Cobertura 

:Composição 
0 0 98881 105165 - 
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chuvosos (Holzapfel & Mahall 1999). No deserto do Mojave, foi encontrado que herbáceas 

anuais apresentaram efeitos negativos sobre arbustos. Esses efeitos negativos podem ter 

sido associados a competição por água ou devido a efeitos alelopáticos (Holzapfel & 

Mahall 1999). Outro processo competitivo pode ocorrer devido a sobreposição de raízes 

entre arbustos e herbáceas (Wallace et al.  1980). 

A coexistência entre espécies herbáceas e arbóreas e menor competição pode 

ocorrer devido à segregação de nicho em gradientes de luz, umidade do solo e 

profundidade de raízes (Silvertown 2004). Essa segregação pode ocorrer devido, por 

exemplo, à heterogeneidade espacial ou temporal mediada por organismos da microbiota 

no solo, o que permite partição de nutrientes (Reynolds et al. 2003). Além disso, os efeitos 

positivos encontrados em algumas comunidades de arbóreas associadas a vegetação 

herbáceo-arbustiva, podem ter ocorrido devido à algumas espécies na composição de 

arbóreas apresentarem raízes mais profundas, em comparação às espécies de gramíneas e 

ervas que apresentam raízes superficiais. A redução na sobreposição de raízes permite o 

uso de água e nutrientes em regiões mais profundas do solo (Holzapfel & Mahall 1999; 

Silvertown 2004). 

A seleção de espécies para composição de arbóreas é importante porque 

determinadas espécies lenhosas podem reter mais nutrientes e componentes secundários do 

que espécies herbáceas (Holzapfel & Mahall 1999). Espécies arbóreas aumentam o fluxo 

de nitrogênio, carbono e fósforo do solo, pois possuem folhagem com mais alto conteúdo 

de nutrientes (Teixeira et al. 2020). A espécie Mimosa tenuiflora, por exemplo, pode 

apresentar efeito sobre o solo através da alta retenção de água, fósforo e nitrogênio, e dessa 

forma, facilitar o crescimento de outras espécies arbóreas (Teixeira et al. 2020). 

Experimentos de campo na Caatinga mostram que boa parte das espécies arbóreas 

apresentam potencial facilitador  (Fagundes et al. 2018; Paterno et al. 2016; Carrión et al. 

2017). 

Cada espécie trepadeira também varia em seus efeitos, os quais podem ser mais 

intensos sobre o crescimento em altura e área da copa e menos intenso sobre a biomassa 

e área foliar, algumas espécies trepadeiras podem apresentar maior tamanho e densidade 

de madeira, por exemplo, lianas podem apresentar efeito competitivo mais intenso na 

ocupação de copas de florestas em comparação a trepadeiras herbáceas (Toledo-Aceves & 

Swaine 2007; Medina-Vega et al. 2021; Paul and Yavitt 2011). No entanto, em períodos de 

seca, lianas trepadeiras também podem apresentar efeito positivo na sobrevivência e no 
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crescimento, isso ocorre devido à redução de condições estressantes e redução da perda 

de água (O'Brien et al. 2019; Estrada-Villegas & Schnitzer 2018; Holmgren & Scheffer 

2010). 

 

Conclusão 

 Considerando os resultados encontrados, a fase inicial da restauração ecológica 

depende da seleção de espécies arbóreas na composição das comunidades e da vegetação 

herbáceo-arbustiva, incluindo espécies trepadeiras. Novos experimentos realizados com e 

sem a vegetação herbáceo-arbustiva, e com e sem a presença e tepadeiras, em diferentes 

comunidades de arbóreas, podem ajudar a verificar os efeitos de competição e facilitação e 

entender quais os métodos de restauração que permitem maior sobrevivência de espécies 

arbóreas nativas. Outro fator que deve ser levado em consideração nos estudos futuros é a 

avaliação da interação entre espécies ao longo do tempo, incluindo a identificação de 

herbáceas trepadeiras que apresentam efeitos negativos como adensamento e sufocamento 

sobre vegetação arbórea, e também identificar as espécies que apresentam efeitos 

positivos. 
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Efeito da diversidade, composição e atributos funcionais de espécies arbóreas sobre a 

vegetação herbáceo-arbustiva na Caatinga 

 

Resumo 

As espécies nativas arbóreas da Caatinga podem apresentar efeitos diversos sobre o 

ecossistema e sobre a comunidade de espécies herbáceas que se encontram sob o dossel 

das arvóres. Esses efeitos podem ser de facilitação, competição ou neutro dependendo das 

características morfológicas de área foliar, altura e biomassa de folhas. A investigação do 

efeito da diversidade de espécies arbóreas sobre as espécies herbáceas é necessária desde o 

início do desenvolvimento das plantas para compreender os processos de restauração que 

incluam tanto espécies herbáceas nativas quanto espécies arbóreas. Em ambientes de 

Caatinga poucos estudos abordam a relação entre dossel da vegetação arbórea afetando a 

vegetação herbácea. O objetivo geral dessa pesquisa foi avaliar como o processo de 

estabelecimento da vegetação herbáceo-arbustiva é influenciado por fatores de interação 

ecológica com a vegetação arbórea vizinha. Os objetivos específicos foram avaliar como a 

riqueza, composição e atributos funcionais de arbóreas afetam a porcentagem de cobertura, 

altura e riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva. Os resultados mostraram que a riqueza 

de espécies arbóreas não afetou a riqueza e porcentagem de cobertura da vegetação 

herbáceo-arbustiva, entretanto, ocorreu diferenças nas porcentagens de cobertura por 

espécies entre os níveis de riqueza de arbóreas e efeito limitado da riqueza sobre a 

composição de espécies e altura da vegetação. A composição de espécies arbóreas 

interferiu na altura, porcentagem de cobertura, riqueza e composição de espécies da 

vegetação herbáceo-arbustiva, indicando que a composição durante a fase inicial de 

crescimento de arbóreas é importante para o planejamento de métodos de restauração. Os 

atributos funcionais das espécies arbóreas, como biomassa foliar, área foliar, número de 

folhas, altura, diâmetro e número de folhas apresentaram de forma geral efeitos negativos, 

indicando competição entre as espécies herbáceas e arbóreas.  Estudos futuros devem 

investigar quais combinações de espécies promovem a sobrevivência e estabelecimento de 

espécies raras e endêmicas ao mesmo tempo que controlam a dominância de espécies 

agressivas do estrato herbáceo-arbustivo. 

Palavras-chave 

Competição; diversidade; facilitação; herbáceas; interações ecológicas; restauração; 

semiárido. 
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Introdução 

As plantas arbóreas apresentam potenciais variados e formam diferentes 

composições de espécies que interferem no ecossistema (Wright et al. 2017; Lu et al. 

2018). A interferência no ecossistema ocorre através de modificações nas condições 

ambientais como aumento de nutrientes do solo e redução da temperatura (Gómez-

Aparicio 2009; Callaway 1997). Alguns estudos apontam que plantas lenhosas de grande 

porte causam redução na porcentagem de cobertura de espécies herbáceas, afetando a 

produtividade dessas plantas, entretanto, outros estudos mostram relação positiva entre 

essas formas de vida devido à redução de condições estressantes, através de maior umidade 

e aumento na disponibilidade de recursos sob a copa de árvores (Belay & Moe 2015; 

Gómez-Aparicio 2009). Considerando isso, espécies arbóreas podem apresentar efeito de 

facilitação, competição ou efeito neutro sobre a comunidade de espécies herbáceas que 

ocorrem abaixo de seu dossel, dependendo das características morfológicas e funcionais 

das espécies que compõem a comunidade (Wang et al. 2017). A investigação do efeito da 

diversidade e composição de arbóreas sobre as espécies herbáceas pode ser necessária 

desde o início do desenvolvimento das plantas em áreas que estão em processo de 

restauração para compreender as tendências futuras de competição ou facilitação entre as 

espécies (Ampoorter et al. 2015; Gómez-Aparicio 2009).  

Durante seu desenvolvimento, plantas arbóreas influenciam as condições dos 

microhábitats alterando a disponibilidade de luz, a temperatura e a umidade e, 

consequentemente, a densidade, a mortalidade e a estrutura do estrato herbáceo que ocorre 

em baixo do seu dossel (Ramos de Andrade et al. 2015). A vegetação pré-estabelecida de 

árvores e arbustos pode melhorar a qualidade do ambiente, beneficiar a emergência e a 

sobrevivência de plântulas, o que pode não ocorrer em ambientes sem vegetação (Gómez-

Aparicio et al. 2005). Cada microhábitat influencia na colonização de plântulas e cada 

espécie se adapta a uma característica do ambiente, alterando a composição das 

comunidades (Titus & Tsuyuzaki 2003). Além disso, um microhabitat pode ser favorável 

para o acúmulo de sementes que ficam retidas na vegetação e para a sua germinação, mas 

não ser adequado para seu estabelecimento e crescimento (Titus & Del Moral 1998). 

Espécies arbóreas também podem aumentar a produção de biomassa da vegetação 

herbácea acima e abaixo do solo, através do melhoramento climático em regiões 

estressantes e com baixa precipitação (Grouzis & Akpo 1997). Várias dessas relações entre 

árvores e herbáceas são conhecidas em muitos ambientes, entretanto, em fases iniciais de 



86 
 

crescimento da vegetação, poucos estudos abordam a relação entre dossel da vegetação 

arbórea afetando a vegetação não lenhosa de herbáceas ou subarbustiva (Ampoorter et al. 

2014). 

A diversidade de árvores pode ter efeito importante sobre a vegetação herbácea 

porque diferentes espécies de árvores na comunidade podem apresentar modificações no 

ambiente, o tornando homogêneo, no caso de comunidades arbóreas menos diversas, ou 

heterogêneo, no caso de diversidades altas, essas modificações ocorrem através da 

disponibilidade de recursos e alterações nas condiçoes do solo (Germany et al. 2017; 

Ampoorter et al. 2015). Espécies arbóreas plantadas em experimentos levam um longo 

tempo para alcançar a maturidade e, portanto, elas inicialmente geram pouca complexidade 

nas condições ambientais comparado a um ambiente de floresta ou completamente 

restaurado (Ampoorter et al. 2014). Em algumas áreas, apesar da maior riqueza de 

arbóreas,o efeito sobre os recursos e as condições do solo é homogêneo, isso costuma 

ocorrer em casos de espécies filogeneticamente relacionadas ocorrerem na mesma 

comunidade (Feng et al. 2019). O efeito da vegetação vizinha também pode ser neutro ou 

menos importante para o crescimento da vegetação arbórea comparado a identidade de 

cada espécie arbórea, portanto, também é importante entender como as composições de 

arbóreas em diferentes diversidades contribuem para produtividade, resiliência e 

biodiversidade das comunidades (Setiawan et al. 2017). 

As espécies herbáceas se apresentam como um importante componente para 

diversidade da Caatinga e, portanto, possuem influência sobre a comunidade vegetal. Essas 

espécies contribuem para o funcionamento da comunidade vegetal e seus serviços 

ecossistêmicos, incluindo mediação da dinâmica de carbono, disponibilidade de produtos 

não-madeireiros, redução da erosão do solo e provisão de hábitats e alimento para a fauna 

(Fernandes et al. 2020; Santos et al. 2013; Araújo et al. 2007; Fayt et al. 2006; Kleintjes et 

al. 2004). Espécies herbáceas reduzem a temperatura e aumentam a umidade do solo 

favorecendo o estabelecimento de outras espécies (da Silva et al. 2016). Além disso, 

espécies herbáceas ruderais podem servir de alimento para abelhas polinizadoras e manter 

a comunidade desses insetos durante a escassez de recursos em que outras angiospermas 

não estão florescendo (Cruz & Martins 2015). Atividades agropastoris ao longo de vários 

séculos levaram à escassez de água e nutrientes do solo, alterando a comunidade de plantas 

e afetando a riqueza e composição de espécies (Antongiovanni et al. 2020; Tomasella et al. 

2018; Vieira et al. 2015). Portanto, a conservação da diversidade tanto de espécies arbóreas 
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como de espécies herbáceas nativas é benéfica. Mudanças climáticas no futuro podem 

reduzir, de forma mais severa, áreas com áreas de maior ocorrência de vegetação arbórea 

(Silva et al. 2019). 

Pouco se conhece sobre como a comunidade arbórea durante seu desenvolvimento 

afeta as comunidades de herbáceas (Paul & Yavitt 2011). Considerando a relevância da 

comunidade de espécies herbáceas para o semiárido e para o funcionamento do 

ecossistema, torna-se necessário entender como as comunidades de espécies arbóreas, em 

processo de restauração ecológica, afetam a abundância, riqueza e composição de espécies 

herbáceas nessas áreas (Gilliam 2007; Ampoorter et al. 2015). Atualmente, existe a 

conversão de florestas pela agricultura e conversão em monoculturas de espécies arbóreas 

com rápido crescimento e alta produção de biomassa, tornando necessário compreender 

como a composição e diversidade dessas espécies arbóreas influenciam na vegetação do 

subdossel (Belay & Moe 2015; Ampoorter et al. 2015; Germany et al. 2017). Formas de 

vida não arbóreas são menos estudadas apesar de suas contribuições para riqueza de 

espécies, podendo sua diversidade ser ainda maior que a do componente lenhoso (de Lima 

2011). A ausência desses estudos pode resultar em estratégias de manejo, conservação e 

restauração apenas de espécies arbóreas, portanto, o estudo de diversas formas de vida 

contribuem para um robusto entendimento dos impactos ambientais, pois espécies 

herbáceas respondem mais rapidamente às mudanças ambientais de degradação (Fernandes 

et al. 2020; Santos et al. 2013). 

O objetivo geral dessa pesquisa foi avaliar como o processo de estabelecimento da 

vegetação herbáceo-arbustiva é influenciado por fatores de interação ecológica com a 

vegetação arbórea vizinha. Considerando isso, os objetivos específicos foram (i) avaliar 

como a riqueza de espécies arbóreas plantadas em um programa de restauração afeta a 

porcentagem de cobertura (por espécie e forma de vida), a altura da vegetação, a riqueza e 

a composição de espécies herbáceo-arbustivas; (ii) avaliar como a composição de espécies 

arbóreas plantadas afeta a porcentagem de cobertura, a altura, a riqueza e a composição de 

espécies da vegetação herbáceo-arbustiva; e (iii) avaliar como os atributos funcionais 

(altura, diâmetro a altura do solo, número de folhas, comprimento de raízes, biomassa 

foliar e área foliar) de espécies arbóreas plantadas afetam a porcentagem de cobertura, a 

altura e a riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva. 

Nós hipotetizamos que: (i) os diferentes níveis de diversidade da vegetação arbórea 

alterariam a riqueza, a altura, a porcentagem de cobertura e a composição de espécies da 
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vegetação herbáceo-arbustiva, com maior diversidade de arbóreas permitindo maior 

riqueza de herbáceas devido a maior heterogeneidade ambiental que geram no sistema; (ii) 

diferentes composições de espécies arbóreas apresentariam diferentes porcentagens de 

cobertura, altura, riqueza e composições de espécies da vegetação herbáceo-arbustiva, 

porque comunidades de arbóreas com maior produção em número de folhas, altura e 

diâmetro podem causar uma redução da vegetação herbáceo-arbustiva devido à 

competição; (iii) atributos funcionais de altura, biomassa foliar, diâmetro e comprimento 

de raízes de arbóreas afetariam negativamente a porcentagem de cobertura, a altura e a 

riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva devido a sua relação com capacidade de 

crescimento e competição das árvores. 

 

Material e Métodos 

Área de Estudo 

A pesquisa foi desenvolvida em uma área abandonada de 3,5 ha com clima 

semiárido e sem regeneração natural arbórea significativa. A região está inserida no bioma 

Caatinga, que corresponde a 912,529 km² do território brasileiro, apresenta uma floresta 

diversa, altamente endêmica e sazonalmente seca (Queiroz et al. 2017; Silva et al. 2017; 

Banda et al. 2016). A Caatinga apresenta 70% do território em sedimento cristalino e 30% 

em bacias sedimentares formando superfícies entre 300 a 500 m acima do nível do mar 

(Silva et al. 2017). A Caatinga apresenta diferentes tipos de solos: rasos, rochosos, férteis, 

profundos e arenosos (da Silva et al. 2017). A temperatura média na Caatinga é constante 

ao longo do ano variando de 25°C a 30°C, entretanto, a precipitação é irregular ao longo 

do tempo e espaço, com a maior parte da região recebendo entre 600 e 1000 mm de chuva 

por ano concentrados em cerca de três meses consecutivos (Sampaio 2010; Nimer 1972). A 

ecorregião da área de estudo pertence a Depressão Sertaneja Setentrional (da Silva et al. 

2017). A vegetação na Caatinga é heterogênea e possui nove ecorregiões (Silva & Souza 

2018). Além de florestas, a Caatinga possui áreas abertas de herbáceas e de gramíneas, 

com maior produção de flores e frutos na estação chuvosa (Sampaio 2010; da Silva et al. 

2017). Uma extensa área da Caatinga apresenta um alto índice de distúrbio antropogênico 

crônico causado pela população humana, pastagem e exploração de madeira 

(Antongiovanni et al. 2020). 
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A pesquisa é desenvolvida no âmbito do projeto BrazilDry e faz parte da 

TreeDivNet, uma rede de experimentos com colaboradores de vários países que investigam 

os efeitos da diversidade no funcionamento do ecossistema (https://treedivnet.ugent.be/). A 

área de estudo está inserida na Floresta Nacional (FLONA) de Açu (5°34’20” S, 36°54’33” 

O), uma Unidade de Conservação com cerca de 430 ha, localizada no município de Assu, 

estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil (MMA/ICMBio 2019). O clima na 

região da FLONA apresenta 28°C como temperatura média anual e precipitação media 

anual variando entre 500 e 800 mm (Souza et al. 2014). A temperatura média máxima da 

FLONA para 2019 foi de cerca de 30ºC e a temperatura média mínima foi de cerca de 

26°C, a umidade relativa do ar (%) apresentou máxima de 100% nos meses de abril a 

agosto e mínima de 15% no mês de outubro (dados disponíveis em 

https://www.inmet.gov.br). A FLONA passou por extenso processo de degradação devido 

à agricultura, pastejo e cortes da vegetação, e a área de estudo que está sendo restaurada 

não apresentava nas últimas décadas antes da restauração significativa regeneração natural 

de espécies arbóreas. As principais atividades econômicas no município são exploração de 

petróleo, produção de cerâmica, fruticultura e pesca, além disso, diversas espécies lenhosas 

também apresentam importância econômica para a população do município (Soares et al. 

2017). 

O local de pesquisa apresenta importante papel na proteção de espécies endêmicas e 

ameaçadas da Caatinga, pois possui áreas que funcionam como corredores ecológicos e 

servem para projetos de pesquisas de combate à desertificação (MMA/ICMBio 2019). A 

vegetação da Flona é caracterizada como arbustiva, arbustivo-arbórea, gramíneo-arbustiva 

e herbáceo-arbustiva, apresenta também diversas espécies arbóreas importantes para o 

ecossistema, com destaque para a jurema (Mimosa tenuiflora), a catingueira (Poincianella 

gardneriana), o cumaru (Amburana cearensis), a imburana (Commiphora leptophloeos), o 

pereiro (Aspidosperma pyrifolium), o ipê-roxo (Handroanthus impetiginosus), a carnaúba 

(Copernicia prunifera), o joazeiro (Ziziphus joazeiro) e o angico (Anadenanthera 

colubrina) (MMA/ICMBio 2019; de Queiroz 2009; Araújo et al. 2007; Leal et al. 2003). A 

Flona também abriga uma importante diversidade de aves, mamíferos e répteis, entretanto, 

apresenta também pressões antrópicas e ameaças como urbanização desordenada 

(MMA/ICMBio 2019). 

 

 

https://treedivnet.ugent.be/
https://www.inmet.gov.br/
https://www.inmet.gov.br/
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Caracterização das espécies arbóreas e herbáceas 

A pesquisa envolveu o uso de 16 espécies arbóreas nativas na Caatinga com 

diferentes níveis de potencial de facilitação (Anexo 1). A facilitação ocorre através do uso 

de plantas enfermeiras que auxiliam no crescimento de outras espécies (Fagundes et al. 

2018). Essas espécies arbóreas foram usadas no experimento em diferentes níveis de 

riqueza e composições. O estrato da vegetação herbácea é composto por diferentes formas 

de vida, como ervas monocotiledôneas, como gramíneas, ervas eudicotiledôneas, 

subarbustos, arbustos de até 2 m, e trepadeiras herbáceas. As coletas das espécies da 

vegetação herbáceo-arbustiva foram iniciadas antes e depois da restauração de forma a 

identificar quais espécies já se encontravam presentes na área de estudo. As coletas foram 

feitas no período chuvoso através de caminhadas na área do experimento, sendo coletadas 

também espécies fora das parcelas, e quando as espécies estavam em estágio reprodutivo 

com botões, flores e frutos. 

Os materiais coletados em campo foram prensados, secados em estufa e 

armazenados no Herbário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os espécimes 

foram identificados com auxílio de guias de campo, de artigos científicos, de livros, de 

comparações com exsicatas do herbário e através de consultas com especialistas. A maioria 

das espécies do estrato herbáceo-arbustivo são nativas (Anexo 2). 

 

Desenho Experimental 

O experimento foi implementado em julho de 2016 no período de seca, com o 

levantamento da vegetação herbácea iniciado em 2013 no período chuvoso. Na área, foram 

plantados 4704 indivíduos de 16 espécies arbóreas nativas amplamente distribuídas na 

Caatinga em 5 níveis de riqueza e 45 composições. Cada comunidade correspondeu a um 

nível de diversidade com diferentes números de espécies arbóreas (1, 2, 4, 8 e 16 espécies). 

As composições de espécies em cada comunidade foram escolhidas seguindo o 

“delineamento de partições aleatórias” (Bell et al. 2009). Esse delineamento consiste da 

seleção aleatória de uma espécie (sem substituição) em cada nível de diversidade, para 

garantir que todas as 16 espécies estejam representadas em cada nível. Cada composição 

foi replicada três vezes, com exceção das composições com 16 espécies em que foram 

replicadas 15 vezes (Anexo 3). As comunidades arbóreas também apresentaram em cada 

nível de diversidade tanto espécies com baixo índice de facilitação como espécies com alto 



91 
 

índice de facilitação. Todas as espécies foram plantadas com a mesma densidade em todo o 

experimento e isso permitiu avaliar e separar o efeito de cada espécie do efeito de cada 

nível de riqueza. 

O tratamento de riqueza foi aplicado em 155 parcelas separadas de 8 m x 13 m 

distribuídas aleatoriamente e separadas por trilhas de 2 m de largura. Mudas de espécies 

arbóreas com cerca de 0,5 m de altura e com 1 m de comprimento de raiz foram 

transplantadas em 1,86 m de distância entre si. Para a produção dessas mudas, as espécies 

foram semeadas em tubos de PVC (1 m de comprimento x 0,075 m de diâmetro) com 

estoque de 4 litros de água e nutrientes por seis meses para permitir o crescimento das 

raízes. Testes com transplantes de raízes longas foram feitos anteriormente e foram obtidos 

resultados satisfatórios no crescimento das plantas em campo (Ganade et al. in prep.). Um 

total de 32 indivíduos, igualmente espaçados entre si, foram plantados em cada parcela 

correspondente a cada tratamento, sendo 2 indivíduos por espécie no tratamento de 16 

espécies, 4 indivíduos por espécie nos tratamentos com 8 espécies, 8 indivíduos por 

espécie nos tratamentos com 4 espécies e 16 indivíduos por espécie nos tratamentos com 2 

espécies. Oito parcelas controle foram estabelecidas sem plantio de espécies arbóreas para 

entender o funcionamento do ecossistema sem o efeito dessa vegetação. Em todas as 

parcelas controle verificou-se a ausência de regeneração natural de arbóreas. No centro de 

cada uma dessas parcelas foram marcadas subparcelas de 2 m² divididas em 50 quadrados 

de 20 cm x 20 cm para fazer o levantamento da sucessão natural da vegetação herbácea 

(Figura 1). No total foram 48 parcelas de monocultura e para os tratamentos com 2 

espécies, 24 parcelas para os tratamentos com 4 espécies, 12 parcelas para os tratamentos 

com 8 espécies, 15 parcelas para os tratamentos com 16 espécies e 8 parcelas para os 

controles. Esse tipo de delineamento permite compreender como a identidade das espécies, 

a composição de espécies e a riqueza influenciam separadamente no funcionamento da 

comunidade (Loreau et al. 2001). 



 

 

Figura 1. O esquema acima mostra um mapa da área onde foram inseridas as parcelas com 
arbóreas. Cada parcela possui 8 m x 13
dessa parcela foram marcadas subparcelas de 2 m x 1 m para realizar o levantamen
arbustiva (retângulos em vermelho)
verificadas a presença de ervas eudicotiledôneas
lianas, subarbustos e arbustos. A porcentagem de ocupação de uma espécie foi registrada através do cálculo 
do número de quadrados ocupados pela espécie, dividido pelo número total de quadrados e multiplicado por 
100. Nessa subparcela também foram 
feitas três medidas de altura da vegetação 
da subparcela. 
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funcionais coletadas para cinco indivíduos aleatórios de cada espécie 

foliar (g), área foliar (mm²)

seguindo o protocolo de Pérez

mostra um mapa da área onde foram inseridas as parcelas com 
8 m x 13 m, e cada ponto representa uma espécie arbórea nativa, no centro 

dessa parcela foram marcadas subparcelas de 2 m x 1 m para realizar o levantamento da vegetação herbáce
(retângulos em vermelho). Essa subparcela apresentou 50 quadrados de 20 cm x 20 cm, 

eudicotiledôneas, ervas monocotiledôenas (gramíneas)
. A porcentagem de ocupação de uma espécie foi registrada através do cálculo 

do número de quadrados ocupados pela espécie, dividido pelo número total de quadrados e multiplicado por 
100. Nessa subparcela também foram verificados a riqueza e a altura da vegetação herbáceo

da vegetação em cm, escolhendo-se a maior planta no centro e nos dois extremos 

No período chuvoso de 2019, após três anos do início do experimento

nos diferentes níveis de riqueza e composições de arbóreas, as

do caule acima do solo (cm) (usando-se a média para as análises

As medidas do diâmetro são feitas rente ao solo e duas medidas permitem 

capturar a variação no paquímetro. Em 2018 foi coletado o número de folhas de cada 

No primeiro ano de coleta, foi verificado se as plantas se encontravam 

foram substituídas por plantas vivas para acompanhar o crescimento 

ara compreender as interações de competição e facilitação 

arbustiva e arbórea, também foram coletadas as medidas

funcionais das 16 espécies arbóreas presentes na casa de vegetação 

, considerando que essas espécies arbóreas em campo no ano de 2019 apresentavam 

tamanhos semelhantes às espécies da casa de vegetação. As medidas desses atributos 

para cinco indivíduos aleatórios de cada espécie 

foliar (g), área foliar (mm²) e comprimento de raiz (cm). Essas medidas foram feitas 

Pérez-Harguindeguy (2013). Em síntese, foram considerados para 
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a vegetação arbórea os tratamentos de riqueza e composição, mais os atributos de altura, 

diâmetro, número de folhas, biomassa foliar, área foliar e comprimento de raízes. 

Para a vegetação herbáceo-arbustiva, nesse mesmo período de coleta, entre abril e 

agosto (estação chuvosa) de 2019, foram medidos em cada subparcela três valores de altura 

da vegetação herbáceo-arbustiva (cm) (com utilização da altura média para as análises), a 

porcentagem de cobertura por espécie e por forma de vida (calculada através do número de 

quadrados ocupados pela espécie na subparcela, dividido pelo número total de quadrados e 

multiplicado por 100), a porcentagem de cobertura total e o número de espécies por 

subparcela (Figura 1). As formas de vida da vehetação herbáceo-arbustiva consideradas 

foram: ervas eudicotiledôneas, ervas monocotiledôenas (gramíneas), trepadeiras, 

subarbustos e arbustos. 

 

Análises Estatísticas 

Efeito da riqueza de espécies arbóreas 

Para identificar os pressupostos de todas as análises, foram feitos testes de Shapiro-

Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, gráficos de boxplot para avaliar a 

presença de outliers, teste de Levene para identificar a homogeneidade de variâncias e 

análises de resíduos dos modelos. Para avaliar como a riqueza de espécies arbóreas 

(variável explicativa categórica) afeta a porcentagem de cobertura total, a altura e a riqueza 

da vegetação herbáceo-arbustiva (variáveis respostas numéricas) foi realizado o teste de 

Kruskal-Wallis, devido à ausência de distribuição normal entre os tratamentos. 

Para analisar como a riqueza de arbóreas influencia na porcentagem de cobertura 

por espécie e por forma de vida presente na vegetação herbáceo-arbustiva, foram 

realizados Modelos Lineares Generalizados (GLMs) considerando o tipo de distribuição e 

tipo de variável resposta. Para a variável porcentagem de cobertura, foram feitos modelos 

com as famílias gaussian, inverse.gaussian e gamma, com links de ligação identity para 

família gaussiana e inverse para família gamma. Para realizar o teste de Análise de 

Variância (ANOVA) desses modelos, foi considerado o teste F. A seleção do modelo mais 

adequado para as variáveis estudadas foi feita considerando o modelo que apresentou o 

menor Critério de Informação de Akaike (AIC), o menor desvio e o maior valor do D². O 

D² é um parâmetro de estimação do modelo que varia de 0 a 1 e equivale ao R² da 
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regressão linear. Os modelos GLMs são ajustados pela redução dos desvios, assim, o D² é 

obtido pela fórmula: D² = (Null deviance – Residual deviance) / Null deviance (Guisan & 

Zimmermann, 2000), e foi calculado utilizando o pacote modEva versão 3.5 (Barbosa et al. 

2022). Os GLMs também foram usados para analisar o efeito da riqueza de arbóreas sobre 

a altura da vegetação herbáceo-arbustiva e arbórea, cosiderando o maior valor de D², 

menor desvio e menor valor de AIC. Para analisar o efeito da riqueza de arbóreas sobre a 

frequência de espécies por formas de vida da vegetação herbáceo-arbustiva, foi utilizado o 

GLM de distribuição Poisson com link de ligação log e maior valor do V de Zhang para os 

dados de contagem da frequência de espécies, por se ajustar bem a modelos Poisson. O V 

de Zhang foi calculado utilizando o pacote rsq versão 2.5 (Zhang 2022). 

Para analisar como a riqueza de arbóreas, variável explicativa categórica, influencia 

na composição de espécies da vegetação herbáceo-arbustiva, foi realizada a Análise de 

Redundância (RDA). A RDA é um método de análise que combina regressão com a 

Análise de Componentes Principais (PCA). Os modelos de explicação da composição de 

espécies foram escolhidos através do método de adição forward e da significância 

estatística. 

 

Efeito da composição de espécies arbóreas  

Para analisar como a composição de espécies arbóreas afeta a porcentagem de 

cobertura total, a riqueza e a altura da vegetação herbáceo-arbustiva foram realizados testes 

de Kruskall-Wallis, sendo composição de arbóreas variável independente categórica e 

cobertura, riqueza e altura da vegetação herbáceo-arbustiva variáveis dependentes 

numéricas. Para analisar o efeito das composições de arbóreas sobre as alturas da 

vegetação arbórea e herbáceo-arbustiva foi utilizado o GLM com ANOVA (tipo II), 

considerando o modelo com maior valor de D², menor valor de AIC e menor desvio. Para 

analisar como a composição de espécies arbóreas influencia na composição de espécies da 

vegetação herbáceo-arbustiva, foi realizada a Análise de Redundância (RDA), com os 

modelos de explicação da composição de espécies escolhidos através do método de adição 

forward e da significância estatística. 

 

Efeito dos atributos funcionais de arbóreas 
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Para analisar como as características funcionais das espécies arbóreas, como altura, 

diâmetro a altura do solo (DAS), número de folhas, biomassa foliar, área foliar e 

comprimento de raíz podem estar associados na porcentagem de cobertura, riqueza e altura 

da vegetação herbáceo-arbustiva, foram realizados testes de correlação de Spearman. Esse 

teste foi escolhido devido a todas as variáveis serem numéricas e apresentarem 

distribuições diferente da normal. Para verificar o efeito da interação dos atributos 

funcionais com os tratamentos de composição de arbóreas sobre a porcentagem de 

cobertura, altura e riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva, foram realizados GLMs com 

maiores valores de D² para porcentagem de cobertura e altura, e maior valor de V de Zhang 

para os dados de contagem da variável riqueza. Apenas composição de arbóreas foi 

incluída na análise devido a esse tratamento apresentar melhor potencial de explicação 

entre essas variáveis. Os gráficos de todas as análises foram feitos utilizando o pacote 

ggplot2 versão 3.3.5 (Wickham 2009). As análises estatísticas e gráficas mencionadas 

foram todas realizadas no software R (versão 4.1.2) (R Core Team 2020). 

 

Resultados 

Efeito da riqueza de espécies arbóreas 

A riqueza de espécies arbóreas não afetou a porcentagem de cobertura total e 

riqueza total da vegetação herbáceo-arbustiva (Figura 2). Considerando a altura média da 

vegetação herbáceo-arbustiva, houve diferença para riqueza de arbóreas e tipo de 

vegetação (herbáceo-arbustiva e arbórea), com espécies arbóreas apresentando maior altura 

em todos os níveis de riqueza (Figura 3; Tabela 2). Entretanto, o parâmetro de estimativa 

do modelo D² para variável altura explicou apenas 0,2% da variação dos dados, apesar da 

significância estatística. 
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Figura 2. Porcentagem de cobertura total, altura e riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva em diferentes 
níveis de riqueza de arbóreas (0, 1, 2, 4, 8, e 16 espécies). O boxplot apresenta os valores das medianas, a 
média (ponto no centro do boxplot), valores máximos e mínimos e a densidade da distribuição dos dados. O 
teste de Kruskal-Wallis com os valores de qui-quadrado (x²), grau de liberdade (df) e p estão inseridos no 
gráfico. 

 

 

 

Figura 3. Altura média da vegetação herbáceo-arbustiva e da vegetação arbórea em cada nível de riqueza de 
espécies arbóreas (níveis:1, 2, 4, 8 e 16 espécies). As barras apresentam os valores das médias das alturas e as 
barras de erro representam os desvios-padrão. 
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Tabela 2. Resultados da análise de variância do Modelo Linear Generalizado (GLM) para verificar o efeito 
da riqueza de arbóreas (Variável X1, níveis:1, 2, 4, 8 e 16 espécies) e do tipo de vegetação (Variável X2, 
níveis: arbórea ou herbácea) sobre a altura da vegetação presente na parcela restaurada (Variável Y). As 
famílias usadas no modelo GLM, os graus de liberdade (df), a soma dos quadrados, o teste F e os valores de 
p, com 0,05 de probabilidade, estão apresentados na tabela. O modelo GLM selecionado (altura ~ 
riqueza de arbóreas * vegetação, data = dados, family = gamma (link = inverse) apresentou o menor valor de 
AIC (8177,6), menor desvio (1410,9) e maior valor de D² (0,02).  

 

Família GLM 
Variáveis 

explanatórias 
df 

Soma dos 

quadrados 
F p 

Gamma(link = 

"inverse") 

Riqueza 

arbóreas 
4 3,87 3,38 0,009 

 

Vegetação 1 27,02 94,5 < 0,001 

 

Riqueza 

arbóreas : 

Vegetação 

4 4,58 4 0,003 

 

Resíduos 5417 1548,6 

  
 

A porcentagem de cobertura foi diferente entre as espécies da vegetação herbáceo-

arbustiva e houve uma interação entre a riqueza de arbóreas e a porcentagem de cobertura 

de espécies da vegetação herbáceo-arbustiva (Figura 4; Tabela 3). Por exemplo a 

trepadeira agressiva e dominante Ipomoea bahiensis teve sua cobertura reduzida em 

parcelas com maior diversidade de espécies arbóreas (8 e 16 espécies), mas a cobertura de 

outras espécies trepadeiras se mostrou estável ao longo do gradiente de diversidade de 

árvores. Algumas espécies, incluindo exóticas, apresentaram no geral maior porcentagem 

de cobertura que outras (Figura 4). Da mesma forma, as porcentagens de cobertura entre as 

formas de vida foram diferentes, entretanto, a riqueza de arbóreas não apresentou efeito 

sobre essa variável (Figura 5; Tabela 3). As ervas monocotiledôneas, como gramíneas, 

apresentaram maior porcentagem de cobertura, seguido por arbustos, subarbustos, 

trepadeiras e ervas eudicotileôneas (Figura 5). Apesar da maior porcentagem de cobertura 

de ervas monocotiledôneas (gramíneas) e arbustos, estas formas de vida apresentaram 
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menor frequência e número de espécies. As ervas eudicotiledôneas apresentaram maior 

riqueza, seguido de trepadeiras e subarbustos, entretanto, a porcentagem de cobertura foi 

mais baixa para essas três formas de vida (Figura 6; Anexo 2). A riqueza por formas de 

vida também foi diferente entre os níveis de riqueza de arbóreas (Figura 6; Tabela 4). De 

acordo com o parâmetro de estimação D², o modelo explicou 38% da variação para 

porcentagem de cobertura por espécies e riqueza de arbóreas e 12% da variação para a 

porcentagem de cobertura por formas de vida e riqueza de arbóreas. 

 

 

Figura 4. Porcentagem de cobertura de espécies da vegetação herbáceo-arbustiva, incluindo ervas 
eudicotiledôenas, ervas monocoriledôneas (gramíneas), trepadeiras, subarbustos e arbustos em diferentes 
níveis de riqueza de arbóreas (0, 1, 2, 4, 8, e 16 espécies). Os asteriscos presentes em cada tratamento 
representam as espécies exóticas encontradas no experimento. 
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Figura 5. Porcentagem da cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva por forma de vida que incluem ervas 
eudicotiledôneas, trepadeiras, subarbustos, arbustos e ervas monocotiledôneas (gramíneas) em cada nivel de 
riqueza de arbóreas (0, 1, 2, 4, 8 e 16 espécies). As barras no gráfico apresentam os valores das médias e os 
desvios representam o erro-padrão. 

 

Tabela 3. Resultados das análises de variância (ANOVA) para dois Modelos Lineares Generalizados 
(GLMs). O modelo 1 representa o efeito da riqueza de arbóreas (Variável X1, níveis: 0, 1, 2, 4, 8 e 16 
espécies) e das espécies de herbáceas (Variável X2, 33 níveis: sp 1 a sp 33) sobre a porcentagem de cobertura 
da vegetação herbáceo-arbustiva (Y). O modelo 2 representa o efeito da riqueza de arbóreas (Variável X1, 
níveis: 0, 1, 2, 4, 8 e 16 espécies) e das formas de vida da vegetação herbáceo-arbustiva (Variável X2, cinco 
níveis: erva eudicotiledônea, trepadeira, subarbusto, arbusto e erva monocotiledônea (gramínea). Ambos 
modelos incluem as interações entre as variáveis X. As famílias de estrutura de erros usadas no modelo 
GLM, os graus de liberdade (df), os desvios, os resíduos dos df, os resíduos dos desvios, o teste F e os 
valores de p, com 0,05 de probabilidade, estão apresentados na tabela. Números em negrito apresentam os 
resultados de p significativos. 

 

Modelo 1. Espécie: cobertura ~ espécie * riqueza arbóreas, data = dados, family = Gamma(link = 

inverse) (AIC = 8945,6; Desvio = 656,8; D² = 0,38). Dados representados na Figura 4. 

Família GLM 
Variáveis 

explanatórias 
df Desvios Resíduos df 

Resíduos 

dos devios 
F p 

Gamma (link: 

inverse) 
Espécies 32 304,910 1019 752,42 15,7889 < 0,001 
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Modelo 1. Espécie: cobertura ~ espécie * riqueza arbóreas, data = dados, family = Gamma(link = 

inverse) (AIC = 8945,6; Desvio = 656,8; D² = 0,38). Dados representados na Figura 4. 

Família GLM 
Variáveis 

explanatórias 
df Desvios Resíduos df 

Resíduos 

dos devios 
F p 

 

Riqueza 

arbóreas 
5 1,564 1014 750,86 0,5183 0,762 

 

Espécies:Riquez

a arbóreas 
114 94,089 900 656,77 1,3676 0,009 

Modelo 2. Forma de vida: cobertura ~ forma_vida * riqueza arbóreas, data = dados, family = 

Gamma(link = log) (AIC =9105,1; Desvio = 925,6; D² = 0,12). Dados representados na Figura 5. 

Família GLM 
Variáveis 

explanatórias 
df Desvios Resíduos df 

Resíduos 

dos devios 
F p 

Gamma (link: 

log) 
Formas de vida 4 116,247 1047 940,88 35,9835 < 0,001 

 

Riqueza 

arbóreas 
5 1,129 1042 939,75 0,2796 0,924 

 

Formas de 

vida:Riqueza 

arbóreas 

20 14,095 1022 925,66 0,8726 0,623 
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Figura 6. Frequência de espécies por forma de vida da vegetação herbáceo-arbustiva em cada nível de 
riqueza de arbóreas (0, 1, 2, 4, 8, 16 espécies). 

 

Tabela 4. Resultados da análise de variância do Modelo Linear Generalizado (GLM) para verificar o efeito 
da riqueza de arbóreas (variável X1, níveis: 0, 1, 2, 4, 8 e 16 espécies) sobre a frequência de espécies (Y) 
entre as formas de vida da vegetação herbáceo-arbustiva (variável X2, 5 níveis: erva eudicotiledônea, 
trepadeira, subarbusto, arbusto e erva monocotiledôena (gramínea). A família usada no model, os graus de 
liberdade (df), desvios, resíduos dos graus de liberdade, resíduos dos desvios e os valores de p com 0.05 de 
probabilidade estão apresentados na tabela. O modelo GLM selecionado (frequência de espécies ~ riqueza de 
arbóreas * forma_vida, data = dados, family = poisson(link = log) apresentou o menor valor de AIC (212,0) e 
maior valor de V de Zhang (1,00). 

 

Família 

GLM 

Variáveis 

explanatórias 
df Desvios 

Resíduos 

df 

Resíduos 

dos desvios 
p 

poisson(link 

= "log") 
Riqueza arbóreas 5 384,19 24 241,70 < 0,001 

 

Forma de vida 4 230,87 20 10,83 < 0,001 

 

Riqueza arbóreas : 

Forma de vida 
20 10,83 0 0 0,9504 
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Os resultados das RDAs mostraram que as riquezas de 1, 2 e 4 espécies estão 

associadas com as espécies subarbustivas e arbustivas (Alternanthera brasiliana e 

Mesosphaerum suaveolens), as gramíneas (Dactyloctenium aegyptium, Poaceae_sp1 e 

Poaceae_sp3) e as trepadeiras (Ipomoea longeramosa, Centrosema brasilianum, Canavalia 

brasiliensis e Macroptillium martii). As riquezas de 8 e 16 espécies foram associadas às 

gramíneas (Digitaria bicornis e Panicum trichoides), aos arbustos (Macropsychantus 

gradiflorus e Lantana camara) e à erva Jacquemontia gracillima. O controle apresentou 

baixa correlação com as espécies Croton hirtus, Piriqueta guianensis e Sida galheirensis. 

Espécies de ervas com baixas porcentagens de cobertura como Borreria verticillata, 

Evolvulus cordatus, Waltheria operculata, Richardia gradiflora, e altas porcentagens de 

cobertura como Diodella teres, não apresentaram associação com os níveis de riqueza de 

arbóreas. Da mesma forma, o arbusto Indigofera suffruticosa, o subarbusto Waltheria 

indica e a trepadeira Distimake aegyptius, apesar da alta porcentagem de cobertura, não 

apresentaram associação com os níveis de riqueza de arbóreas (Figura 7). Apesar da 

significância estatística (p < 0,05), o modelo apresentou baixo valor de R² e a análise de 

RDA explicou apenas cerca de 3,35% da associação entre riqueza de arbóreas e 

composição de espécies da vegetação herbáceo-arbustiva. 

 

 

 

Figura 7. Análise de redundância (RDA) entre a riqueza de arbóreas (monocultura, duas espécies, quatro 
espécies, oito espécies, dezesseis espécies e controle) e a composição de espécies da vegetação herbáceo-
arbustiva. Os pontos em cinza representam as parcelas do experimento, os nomes em preto são as espécies da 
vegetação herbáceo-arbustiva e as setas indicam a relação das espécies com a riqueza de arbóreas. 
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Tabela 5. Análise de variância do modelo RDA para verificar o efeito da riqueza de arbóreas (monocultura, 
duas espécies, quatro espécies, oito espécies, dezesseis espécies e controle) sobre a composição de espécies 
da vegetação herbáceo-arbustiva. Os dados utilizados para as análises foram porcentagem de cobertura da 
vegetação herbáceo-arbustiva e diâmetro a altura do solo das espécies arbóreas. Os modelos foram escolhidos 
através do método de adição forward e apresentaram valor de significância menor que 0,05. Na tabela estão 
apresentados os valores de p, os graus de liberdade (df), a variância, o valor de F, R² e R² ajustado. 

 

Modelo RDA: formula = Espécies ~ Monocultura + Dezesseis + Duas + Quatro + 

Oito + Controle, data = env.z 

 

 

df Variância F p R² R² ajustado  

Modelo 6 0,02768    1,297 0,033 0,05 0,01  

Resíduos 148 0,52649 

 

    

 

 

Efeito da composição de arbóreas 

A porcentagem de cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva variou entre as 

diferentes composições de espécies arbóreas (Figura 8). As maiores porcentagens de 

cobertura ocorreram nas composições de oito espécies (jurema branca, catingueira, 

cumaru, algodão, feijão, jucá, mofumbo, imbiratanha), na combinação duas espécies 

(jurema preta e angico, joazeiro e jurema branca, cumaru e feijão, catingueira e jucá), na 

combinação de quatro espécies (mororó, imbiratanha, caatingueira e jucá), e nas 

composições de uma espécie (angico, algodão, imbiratanha e mororó). As composições de 

arbóreas com a presença de joazeiro, jurema preta e mofumbo apresentaram as mais baixas 

porcentagens de cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva (Figura 8). 
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Figura 8. Porcentagem de cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva para cada composição de arbóreas 
(total de 45 composições). As barras do gráfico representam os valores das médias das porcentagens, os 
números nas barras são os valores da mediana e as barras de erro representam os desvios-padrão. Valores do 
qui-quadrado (X²), graus de liberdade (df) e valores de p com probabilidade de 0,05 da análise de Kruskal-
Wallis estão inseridos no gráfico. 

 

As composições de arbóreas também apresentaram variados efeitos sobre a riqueza 

da vegetação herbácea. Da mesma forma que para porcentagem de cobertura, a 

composição de oito espécies (jurema branca, catingueira, cumaru, algodão, feijão, jucá, 

mofumbo, imbiratanha) apresentou maior riqueza de espécies da vegetação herbáceo-

arbustiva (Figura 9). A segunda composição com maior número de espécies foi com a 

monocultura de mororó, seguido da composição com quatro espécies (burra, jucá, 

mofumbo e cumaru), duas espécies (angico e burra), monocultura de imbiratanha, e a 

composição com duas espécies catingueira e jucá. As composições com as monoculturas 

de ipê, jurema branca, feijão e imburana apresentaram as mais baixas riquezas. As 

policulturas com quatro espécies (ipê, pereiro, imburana e jurema preta),  oito espécies 

(mororó, imburana, pereiro, joazeiro, jurema preta, ipê, burra e angico) e duas espécies 

(catingueira e ipê) também apresentaram baixas riquezas de espécies. 
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Figura 9. Riqueza (número de espécies) da vegetação herbáceo-arbustiva para cada composição de arbóreas 
(total de 45 composições). As barras do gráfico representam os valores das médias das riquezas, os números 
nas barras são os valores da mediana e as barras de erro representam os desvios-padrão. Valores do qui-
quadrado (X²), graus de liberdade (df) e valores de p com probabilidade de 0,05 da análise de Kruskal-Wallis 
estão inseridos no gráfico. 

 

A altura da vegetação herbáceo-arbustiva também foi diferente entre as 

composições de arbóreas e diferente da vegetação arbórea. Todas as comunidades de 

arbóreas com a presença jurema preta e jurema branca nas composições apresentaram 

maiores alturas da vegetação arbórea e menores alturas da vegetação herbáceo-arbustiva 

(Figura 10). Outras composições como algodão, angico, jucá, as composições com 16 

espécies, as composições de quatro espécies como algodão e imburana, burra e 

imbiratanha, de oito espécies como ipê, imburana, joazeiro e algodão e de quatro espécies 

como angico, burra, joazeiro e algodão, também apresentaram maior altura da vegetação 

arbórea em comparação com a vegetação herbáceo-arbustiva. A maior altura da vegetação 

herbáceo-arbustiva em comparação com a arbórea ocorreu nas monoculturas de 

catingueira, cumaru, feijão, imbiratanha e pereiro. Para as policulturas, apenas as 

composições com duas espécies como angico e burra, e cumaru e feijão apresentaram 

maiores diferenças na altura da vegetação herbáceo-arbustiva (Figura 10). O D² do modelo 

explicou 24% da variação dos dados. 
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Figura 10. Altura média da vegetação herbáceo-arbustiva em cada composição de espécies arbóreas (total de 
45 composições). As barras do gráfico apresentam os valores das médias das alturas e as barras de erro 
representam os desvios-padrão. Valores do qui-quadrado (X²), graus de liberdade (df) e valores de p com 
probabilidade de 0,05 da análise de Kruskal-Wallis estão inseridos no gráfico. 

 

Tabela 7. Resultados da Análise de Variância (tipo II) do Modelo Linear Generalizado (GLM) para analisar 
o efeito da composição de arbóreas (variável X1, níveis: 45 composições) sobre a altura (Y) da vegetação 
herbáceo-arbustiva e arbórea (X2, 2 níveis: herbáceo-arbustiva e arbórea). As famílias usadas no modelo 
GLM, os graus de liberdade (df), os desvios, os resíduos dos df, os resíduos dos desvios, o teste F e os 
valores de p com 0,05 de probabilidade estão apresentados na tabela. 

 

Família GLM Variáveis explanatórias df Qui-quadrado LR p 

Gamma (link: 

inverse) 
Composição arbóreas 44 860,6 < 0,001 

 

Vegetação 1 130,9 < 0,001 

 

Composição arbóreas: 

Vegetação 
44 792,2 < 0,001 

 



107 
 

A composição de espécies arbóreas afetou a composição de espécies da vegetação 

herbáceo-arbustiva. Entretanto, o efeito foi significativo apenas para seis composições de 

arbóreas (Figura 11). As composições de jurema branca e mororó, e a composição de 

imburana, pereiro, joazeiro, jurema preta, ipê, burra e angico foram associadas com as 

espécies Jacquemontia gracillima, Distimake aegyptius, Waltheria indica, e Herissantia 

crispa. As composições de joazeiro e jurema branca, a composição de cumaru e a 

composição de imburna, cumaru, feijão, jurema preta, jurema branca, mofumbo, pereiro e 

ipê foram associadas com as espécies Macroptilium martii, Lantana camara, Canavalia 

brasiliensis, Froelichia humboldtiana, Mesosphaerum suaveolens, Ipomoea longeramosa e 

Richardia grandiflora. A composição do mofumbo apresentou maior associação com a 

espécie Poaceae_sp1. Da mesma forma que para a RDA da riqueza de arbóreas, muitas 

espécies da vegetação herbáceo-arbustiva não foram associadas com nenhuma composição 

de arbóreas, entre elas, as ervas Borreria verticillata, Evolvulos cordatus, Waltheria 

operculata, Diodella teres, Pavonia cancellata, althernanthera brasiliana, Turnera 

subulata, o subarbusto Croton hirtus e o arbusto Indigofera suffruticosa. 

 

 

Figura 11. Análise de redundância (RDA) do efeito da composição de arbóreas sobre a composição de 
espécies da vegetação herbáceo-arbustiva. Os pontos em cinza representam as parcelas do experimento, os 
nomes em preto são as espécies da vegetação herbáceo-arbustiva. As setas indicam a relação das espécies 
com as duas composições de arbóreas: mororó, imburana, cumaru, feijão, jurema preta, jurema branca, ipê, 
burra leiteira e angico (mor.imbu.per.joa.ju_p.ipe.bur.ang), imburana, cumaru, feijão, jurema preta, jurema 
branca, mofumbo, pereiro e ipê (imbu.cum.fei.ju_p.ju_b.mof.per.ipe), joazeiro e jurema branca (joa.ju_b), 
cumaru (cum) e mofumbo (mof). 
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Tabela 8. Análise de variância do modelo RDA selecionado para verificar o efeito da composição de 
arbóreas (6 composições) sobre a composição de espécies da vegetação herbáceo-arbustiva. Os dados 
utilizados para as análises foram porcentagem de cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva e diâmetro a 
altura do solo das espécies arbóreas. Os modelos foram escolhidos através do método de adição forward e 
apresentaram valor de significância menor que 0,05. Na tabela estão apresentados os valores de p, os graus de 
liberdade (df), a variância, o valor de F, R² e R² ajustado. 

 

Modelo RDA: formula = Espécies ~ mor.imbu.per.joa.ju_p.ipe.bur.ang +  

imbu.cum.fei.ju_p.ju_b.mof.per.ipe + ju_b + mof + cum + joa.ju_b, data = env.z 

 

 

df Variância F p R² R² ajustado  

Modelo 6 0,03401 1,613 0,003 0,06 0,02  

Resíduos 148 0,52016 

 

    

 

 

Efeitos dos atributos funcionais e da associação dos atributos com a composição de 

arbóreas 

A correlação entre comprimento de raiz das espécies arbóreas e altura da vegetação 

herbáceo-arbustiva foi positiva, a correlação entre comprimento de raiz eporcentagem de 

cobertura foi neutra e a correlação entre comprimento de raiz e riqueza da vegetação 

herbáceo-arbustiva foi negativa. A biomassa foliar de arbóreas apresentou efeito positivo 

para a altura e efeitos negativos para a porcentagem de cobertura e riqueza da vegetação 

herbáceo-arbustiva. Da mesma forma, a área foliar de arbóreas apresentou efeito positivo 

apenas para a altura da vegetação herbácea (Figura 12). Em síntese, apenas a altura da 

vegetação herbáceo-arbustiva apresentou correlações positivas com os atributos funcionais 

das arbóreas. Apesar dos efeitos significativos, as correlações entre as variáveis foram 

fracas, com exceção do efeito negativo da biomassa foliar sobre a riqueza de espécies da 

vegetação herbáceo-arbustiva que apresentou maior valor de coeficiente de Spearman (rho 

= - 0.12). 

A altura da vegetação arbórea apresentou efeito neutro para a altura e para a riqueza 

da vegetação herbáceo-arbustiva, e efeito positivo para a porcentagem de cobertura da 

vegetação herbáceo-arbustiva. O DAS apresentou efeitos negativos para altura e riqueza, e 
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efeito neutro para porcentagem de cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva. O número 

de folhas da vegetação arbórea apresentou efeitos negativos sobre a altura, porcentagem de 

cobertura e riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva (Figura 13). Considerando todas as 

variáveis, apenas altura de arbóreas apresentou efeito positivo sobre a variável 

porcentagem de cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva. 

Quando os atributos funcionais estão associados com a composição de espécies 

arbóreas, esses efeitos sobre as herbáceas ficaram mais evidentes nos GLMs. Os modelos 

sem interações apresentaram parâmetros de explicação (D² e V de Zhang) de 17% para o 

efeito do comprimento de raiz, biomassa foliar, área foliar e composições de arbóreas 

sobre a altura de 34% para porcentagem de cobertura e 22% para riqueza da vegetação 

herbáceo-arbustiva. Entretanto, apenas a variável composição de arbóreas foi significativa 

na análise de variância dos modelos para altura e porcentagem de cobertura, e apenas 

biomassa foliar e composições foram significativas para a riqueza de espécies da vegetação 

herbáceo-arbustiva, portanto, a riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva foi mais afetada 

negativamente pela vegetação arbórea em comparação com a sua altura e porcentagem de 

cobertura (Tabela 9). Considerando os efeitos negativos das correlações de Spearman para 

as variáveis porcentagem de cobertura e riqueza, e os valores de D² e V de Zhang dos 

modelos que incluem a composição de arbóreas, pode-se concluir que o efeito negativo 

geral sobre a vegetação herbáceo-arbustiva foi de 56% (Tabela 9). 
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Figura 12. Correlações de Sperman entre comprimento de raiz (cm), biomassa foliar (g) e área foliar (mm²) 
de espécies arbóreas em casa de vegetação após seis meses de crescimento, e porcentagem de cobertura, 
altura (m) e riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva. Os valores de p e rho estão inseridos nos gráficos. 
Linhas em azul indicam correlações positivas e significativas entre as variáveis, linhas em vermelho indicam 
correlações negativas e significativas entre as variáveis e a linha cinza apresenta correlação não significativa. 
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Figura 13. Correlações de Sperman entre altura (m), diâmetro a altura do solo (DAS) (g) e número de folhas 
de arbóreas plantadas em campo, e porcentagem de cobertura, altura (m) e riqueza da vegetação herbáceo-
arbustiva. Os valores de p e rho estão inseridos nos gráficos. Linhas em azul indicam correlações positivas e 
significativas entre as variáveis, linhas em vermelho indicam correlações negativas e significativas entre as 
variáveis e a linha cinza apresenta correlação não significativa. 
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Tabela 9. Resultados das análises de variância detrês Modelos Lineares Generalizados (GLMs). Modelo 1: 
verificao efeito do comprimento de raízes (Variável X1), biomassa foliar (Variável X2), área foliar (Variável 
X3) e composição de arbóreas (variável X4) sobre a altura da vegetação herbáceo-arbustiva (Y). Modelo 2: 
verifica o efeito do comprimento de raízes (Variável X1), biomassa foliar (Variável X2), área foliar (Variável 
X3) e composição de arbóreas (variável X4) sobre as porcentagens de cobertura da vegetação herbáceo-
arbustiva (Y). Modelo 3: verifica o efeito do comprimento de raízes (Variável X1), biomassa foliar (Variável 
X2), área foliar (Variável X3) e composição de arbóreas (variável X4) sobre a riqueza da vegetação 
herbáceo-arbustiva (Y). As famílias usadas nos modelos, os graus de liberdade (df), os desvios, os resíduos 
dos df, os resíduos dos desvios, o teste F, os valores de p com 0.05 de probabilidade e os valores de D² e V de 
Zhang dos modelos estão apresentados na tabela. Números em negrito apresentam os resultados de p 
significativos. Os modelos foram selecionados de acordo com o menor valor de AIC, desvio e maior valor de 
D² e Vde Zhang.    

   

Variável resposta: altura da vegetação herbáceo-arbustiva – D² = 0,17 – Modelo 1 

Família GLM 
Variáveis 

explanatórias 
Df Deviance Resíduos df 

Resíduos 

desvios 
F p 

Gaussian(link = 

identity) 

Comprimento 

de raízes 
1 0,001 1643 237,55 0,0064 0,9363 

 Biomassa foliar 1 0,011 1642 237,54 0,0876 0,7673 

 Área foliar 1 0,093 1641 237,45 0,7568 0,3845 

 
Composição de 

arbóreas 
37 41,230 1604 196,22 9,1091 < 0,001 

Variável resposta: porcentagem de cobretura da vegetação herbáceo-arbustiva – D² = 0,34 – 

Modelo 2 

Família GLM 
Variáveis 

explanatórias 
Df Deviance Resíduos df 

Resíduos 

desvios 
F p 

Gaussian(link = 

identity) 

Comprimento 

de raízes 
1 4218 1643 3417973 3,0076 0,08307 

 Biomassa foliar 1 4988 1642 3412985 3,5561 0,05951 

 Área foliar 1 2646 1641 3410339 1,8867 0,16976 

 
Composição de 

arbóreas 
37 1160619 1604 2249720 22,3647 < 0,001 
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Os modelos dos efeitos da altura, DAS, número de folhas e composição de arbóreas 

sobre a altura da vegetação herbáceo-arbustiva apresentou parâmetro explicativo (D²) de 

0,40, ou seja, 40% da variação na variável resposta é explicada pelo modelo. O modelo dos 

efeitos da altura, DAS, número de folhas e composição de arbóreas sobre a porcentagem de 

cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva apresentou o parâmetro de D² de 0,47. O 

modelo dos efeitos da altura, DAS, número de folhas e composição de arbóreas sobre a 

riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva apresentou o parâmetro explicativo de V de 

Zhang de 0,40 (Tabela 10). Os modelos que melhor explicaram a variação da altura, 

porcentagem de cobertura e riqueza em relação as variáveis explicativas da vegetação 

arbórea foram os modelos com interações e a maior parte das interações foram 

significativas. Considerando os parâmetros de explicação dos modelos com as variáveis 

DAS e número de folhas que apresentaram correlações de Spearman negativas, o efeito 

geral e negativo sobre a porcentagem de cobertura e riqueza da vegetação herbáceo-

arbustiva é de 87%.  

 

 

 

 

 

Variável resposta: riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva – V de Zhang =  0,22 – Modelo 3 

Família GLM 
Variáveis 

explanatórias 
Df Deviance Resíduos df 

Resíduos 

desvios 
F p (Chisq) 

Poisson(link = 

log) 

Comprimento 

de raízes 
1 0,840 1643 617,47 - 0,35953 

 Biomassa foliar 1 4,560 1642 612,91 - 0,03273 

 Área foliar 1 0,976 1641 611,93 - 0,32330 

 
Composição de 

arbóreas 
37 134,800 1604 477,13 - < 0,001 
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Tabela 10. Resultados das análises de variância de três Modelos Lineares Generalizados (GLMs). Modelo 1: 
verifica o efeito da altura (Variável X1), DAS (Variável X2), número de folhas (Variável X3) e composição 
de arbóreas (variável X4) sobre a altura da vegetação herbáceo-arbustiva (Y). Modelo 2: verifica o efeito da 
altura (Variável X1), diâmetro a altura do solo (DAS) (Variável X2), número de folhas (Variável X3) e 
composição de arbóreas (variável X4) sobre as porcentagens de cobertura da vegetação herbáceo-arbustiva 
(Y). Modelo 3: verifica o efeito da altura (Variável X1), DAS (Variável X2), número de folhas (Variável X3) 
e composição de arbóreas (variável X4) sobre a riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva (Y). As famílias 
usadas no modelo GLM, os graus de liberdade (df), os desvios, os resíduos dos df, os resíduos dos desvios, o 
teste F, os valores de p com 0,05 de probabilidade e os valores de D² e Vde Zhang dos modelos estão 
apresentados na tabela. Números em negrito apresentam os resultados de p significativos. Os modelos foram 
selecionados de acordo com o menor valor de AIC, desvio e maior valor de D² e Vde Zhang. 

Variável resposta: altura da vegetação herbáceo-arbustiva. Família Gaussian (link = 

identity). D² = 0,40 – Modelo 1 

Variáveis explanatórias Df Deviance Resíduos df 
Resíduos 

desvios 
F p 

Altura 1 2,06 64574 7064,4 30,9664 < 0,001 

DAS 1 120,94 64573 6943,4 1819,3448 < 0,001 

Número de folhas 1 9,51 64572 6933,9 143,0715 < 0,001 

Composição de arbóreas 44 2080,42 64528 4853,5 711,3040 < 0,001 

Altura:DAS 1 0,20 64527 4853,3 3,0480 0,080840 

Altura:Número folhas 1 0,00 64526 4853,3 0,0152 0,902012 

DAS:Número folhas 1 0,49 64525 4852,8 7,3451 0,006726 

Altura:Composição 

arbóreas 
44 186,54 64481 4666,3 63,7788 < 0,001 

DAS:Composição 

arbóreas 
44 115,32 64437 4551,0 39,4290 < 0,001 

Número 

folhas:Composição 

arbóreas 

44 205,46 64393 4345,5 70,2462 < 0,001 

Altura:DAS:Número 1 1,18 64392 4344,3 17,8088 < 0,001 
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folhas 

Altura:DAS:Composição 

arbóreas 
44 50,86 64348 4293,5 17,3905 < 0,001 

Altura:Número 

folhas:Composição arbóreas 
44 11,21 64304 4282,2 3,8326 < 0,001 

DAS:Número 

folhas:Composição 

arbóreas 

44 9,65 64260 4272,6 3,2985 < 0,001 

Altura:DAS:Número 

folhas:Composição 

arbóreas 

44 4,00 64216 4268,6 1,3667 0,053242 

Variável resposta: porcentagem de cobretura da vegetação herbáceo-arbustiva. Gaussian 

(link = identity).  D² = 0,47 – Modelo 2 

Variáveis explanatórias Df Deviance Resíduos df 
Resíduos 

desvios 
F p 

Altura 1 28259 64574 
12257806

0 
27,7909 < 0,001 

DAS 1 95777 64573 
12248228

3 
94,1922 < 0,001 

Número de folhas 1 200283 64572 
12228200

1 
196,9687 < 0,001 

Composição de arbóreas 44 48043858 64528 74238143 1073,8393 < 0,001 

Altura:DAS 1 76862 64527 74161281 75,5898 < 0,001 

Altura:Número folhas 1 1008 64526 74160273 0,9917 0,3193327 

DAS:Número folhas 1 13249 64525 74147024 13,0298 0,0003068 

Altura:Composição 

arbóreas 
44 1485083 64481 72661940 33,1934 < 0,001 
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DAS:Composição 

arbóreas 
44 2989992 64437 69671948 66,8300 < 0,001 

Número 

folhas:Composição 

arbóreas 

44 2518989 64393 67152959 56,3025 < 0,001 

Altura:DAS:Número 

folhas 
1 178 64392 67152781 0,1751 < 0,001 

Altura:DAS:Composição 

arbóreas 
44 1437919 64348 65714862 32,1393 0,6756522 

Altura:Número 

folhas:Composição 

arbóreas 

44 96976 64304 65617887 2,1675 < 0,001 

DAS:Número 

folhas:Composição 

arbóreas 

44 129979 64260 65487908 2,9052 < 0,001 

Altura:DAS:Número 

folhas:Composição 

arbóreas 

44 191519 64216 65296389 4,2807 < 0,001 

Variável resposta: riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva.  Família Poisson (link = log). V 

de Zhang =  0,40 – Modelo 3 

Variáveis explanatórias Df Deviance Resíduos df 
Resíduos 

desvios 
F p (Chisq) 

Altura 1 0,8 64574 27181 - 0,38632 

DAS 1 110,3 64573 27071 - < 0,001 

Número de folhas 1 232,4 64572 26839 - < 0,001 

Composição de arbóreas 44 8367,4 64528 18471 - < 0,001 
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Discussão 

A riqueza de arbóreas apresentou efeito neutro sobre a cobertura e riqueza da 

vegetação herbáceo-arbustiva, e apresentou efeito limitado sobre a composição, altura, e 

Altura:DAS 1 0,9 64527 18470 - 0,34966 

Altura:Número folhas 1 0,8 64526 18470 - 0,37748 

DAS:Número folhas 1 6,2 64525 18463 - 0,01304 

Altura:Composição 

arbóreas 
44 559,9 64481 17904 - < 0,001 

DAS:Composição 

arbóreas 
44 634,1 64437 17269 - < 0,001 

Número 

folhas:Composição 

arbóreas 

44 732,4 64393 16537 - < 0,001 

Altura:DAS:Número 

folhas 
1 0,1 64392 16537 - 0,81171 

Altura:DAS:Composição 

arbóreas 
44 300,5 64348 16236 - < 0,001 

Altura:Número 

folhas:Composição 

arbóreas 

44 51,1 64304 16185 - 0,21429 

DAS:Número 

folhas:Composição 

arbóreas 

44 36,8 64260 16148 - 0,77092 

Altura:DAS:Número 

folhas:Composição 

arbóreas 

44 14,3 64216 16134 - 0,99999 
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porcentagem de cobertura das espécies vegetais presentes no estrato herbáceo nos 

primeiros anos de restauração dessa floresta tropical sazonalmente seca. A riqueza da 

vegetação arbórea, no entanto, afetou a porcentagem de cobertura por espécie. Ou seja, as 

espécies da vegetação herbácea são afetadas de forma diferente pelo número de espécies 

arbóreas presentes na comunidade restaurada. Por outro lado, a composição de arbóreas 

apresentou efeito na porcentagem de cobertura, riqueza e altura da vegetação herbáceo-

arbustiva. Os atributos funcionais de biomassa foliar, área foliar, número de folhas, 

diâmetro e comprimento de raízes se mostraram importantes para modular o efeito de 

competição com a vegetação herbáceo-arbustiva. Nossos resultados mostraram uma 

tendência para a ocorrência de interações negativas que podem se intensificar no decorrer 

do processo de restauração.  

 A riqueza de formas de vida da vegetação herbáceo-arbustiva foi diferente entre os 

níveis de riqueza de arbóreas, com maiores riquezas de ervas eudicotiledôneas, trepadeiras, 

ervas monocotiledôneas (gramíneas), arbustos e subarbustos nos níveis de riqueza de uma 

e duas espécies arbóreas. Em todos os níveis de riqueza de arbóreas houve maior 

frequência de espécies de ervas seguido de espécies trepadeiras. Entretanto, a porcentagem 

de cobertura foi maior para a vegetação de gramíneas e arbustos. A riqueza de arbóreas 

também afetou a composição de espécies da vegetação herbáceo-arbustiva, entretanto, 

muitas espécies de ervas com baixa porcentagem de cobertura não foram associadas com a 

riqueza de arbóreas. Espécies com alta porcentagem de cobertura, como a Fabaceae 

Indigofera suffruticosa e a espécie Waltheria indica também foram pouco afetadas pela 

riqueza de arbóreas. Algumas gramíneas da família Poaceae e a espécie Croton hirtus da 

família Euphorbiaceae não apresentaram associação com os níveis de riqueza de arbóreas. 

 Ao contrário da riqueza, a composição de arbóreas afetou a porcentagem de 

cobertura, altura e riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva. Algumas composições 

influenciaram em uma maior porcentagem de cobertura, altura e riqueza. Da mesma forma, 

a composição apresentou forte influência quando associada aos atributos funcionais das 

espécies arbóreas como altura, diâmetro a altura do solo (DAS), número de folhas, área 

foliar, biomassa foliar e comprimento de raiz. Praticamente todas as variáveis da vegetação 

herbáceo-arbustiva foram afetadas negativamente pelo aumento dos atributos funcionais de 

crescimento de arbóreas. De forma geral, maior área foliar, número de folhas, biomassa, 

altura e DAS foram associadas a uma redução na porcentagem de cobertura e riqueza da 

vegetação herbáceo-arbustiva. Quanto as interações positivas, apenas duas variáveis da 
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vegetação herbáceo-arbustiva foram afetadas. A altura da vegetação herbáceo-arbustiva foi 

afetada positivamente pela área foliar, biomassa e comprimento de raiz e a porcentagem de 

cobertura foi afetada positivamente pela altura de arbóreas. 

 Um estudo realizado em floresta subtropical encontrou efeito limitado da riqueza de 

arbóreas sobre a composição de herbáceas e nenhum efeito sobre a riqueza e produtividade 

na fase inicial de desenvolvimento da vegetação arbórea. Entretanto, foi encontrado forte 

efeito da identidade das espécies arbóreas sobre todas as variáveis da vegetação herbácea. 

Esse efeito foi explicado pelo índice de área foliar e pela competição (Germany et al. 

2017). Maior riqueza de arbóreas pode levar à menor riqueza de herbáceas devido à 

complementaridade de nicho das espécies arbóreas e aumento na eficiência do uso de 

recursos. Dessa forma, a disponibilidade de recursos utilizados por espécies herbáceas é 

reduzido (Bu et al. 2017; Sun et al. 2017; Peng et al. 2017). 

 A heterogeneidade do ambiente não depende apenas da maior riqueza da camada de 

arbóreas (Huston 1979). Espécies muito competitivas como gramíneas exóticas, podem 

tornar o ambiente menos heterogêneo, reduzindo a possibilidade de colonização de 

espécies herbáceas. A ausência de manejo da vegetação herbáceo-arbustiva pode levar ao 

aumento de espécies competitivas, como gramíneas, arbustos e subarbustos, e reduzir a 

riqueza de espécies herbáceas menos competitivas (Anexo 5) (Germany et al. 2017; 

Huston 1979). 

 Ocorreram diferenças nas porcentagens de cobertura das espécies da vegetação 

herbáceo-arbustiva nos níveis de riqueza de arbóreas, e também espécies que foram 

dominantes em todos os níveis de diversidade. Isso pode ser explicado pelas características 

funcionais de cada espécie e pelas adaptações delas aos microhabitats gerados pelas 

características espaciais e microclimáticas (de Andrade et al. 2015). Durante a fase inicial 

de crescimento da vegetação arbórea ainda ocorre maior disponibilidade de luz associada a 

estrutura do fuste das espécies da Caatinga e das copas menos desenvolvidas, essas 

características permitem que espécies herbáceas ruderais e adaptadas a ambientes 

luminosos e degradados se estabeleçam (Flores-Torres & Montaña 2012; Santos et al. 

2013; Reis et al. 2006). 

 Em nosso experimento ocorreu alta porcentagem de cobertura de espécies 

herbáceas exóticas da família Poaceae, considerando a pouca idade da restauração, é 

esperado que haja uma maior porcentagem de cobertura dessas espécies (Santos et al. 
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2013). A menor abundância de ervas pode ser explicada tanto pela precipitação, por serem 

mais sensíveis aos períodos de seca (Uselman et al. 2018), como pela competição com 

indivíduos abundantes representados por poucas espécies que ocorrem em áreas 

degradadas e são menos comuns em áreas conservadas (Santos et al. 2013). Esse processo 

dificulta a colonização de espécies nativas com menor capacidade competitiva (Yayneshet 

et al. 2009). Estudos mostraram que maior biomassa de gramíneas são inversamente 

relacionadas a biomassa de outras herbáceas, indicando competição entre essas formas de 

vida (Francis & Parrotta 2006). 

 O estabelecimento da vegetação herbáceo-arbustiva pode não ser explicado apenas 

por características da vegetação arbórea, como riqueza e composição, mas também pela 

topografia, microclima, precipitação e ambiente edáfico (Anexo 7) (Germany et al. 2017; 

Santos et al. 2013). A distribuição de espécies da camada herbáceo-arbustiva também pode 

ser explicada por processos de estocasticidade demográfica e processos de dispersão (Kraft 

et al. 2008). 

 A camada de arbóreas pode afetar a riqueza de biomassa de espécies herbáceas 

através da interceptação de luz, o qual pode ser explicado pelo aumento no número de 

folhas de espécies com maiores índices de área foliar (Barbier et al. 2008). A identidade de 

espécies arbóreas, e consequentemente, a composição, define as diferenças na estrutura de 

raízes ou diferenças na altura e biomassa foliar, essas características por sua vez são 

responsáveis por alterações de temperatura e umidade do solo que podem alterar a 

produtividade da camada da vegetação herbáceo-arbustiva (Barbier et al. 2008; Li et al. 

2017; Sun et al. 2017). A acumulação de serrapilheira sob o dossel de cada composição de 

arbóreas também influencia na germinação e desenvolvimento da vegetação herbácea 

(Rodríguez-Calcerrada et al. 2011). 

 Corroborando com nossos resultados, Germany et al. (2017) também identificaram 

que a biomassa de herbáceas foi reduzida com o aumento da área foliar de arbóreas. 

Durante a fase inicial da restauração, os efeitos da riqueza de arbóreas podem não ser 

visíveis, entretanto,  a camada de herbáceas pode ser afetada pela identidade das espécies 

arbóreas (Yang et al. 2017). Diferentes composições de arbóreas podem ter influenciado na 

variabilidade de luz, devido a espécies com maior produção de folhas e maior área foliar 

reduzir a luminosidade do subdossel (Neufeld and Young 2003; Porté et al. 2004). 
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 A coocorrência entre as espécies arbóreas e herbáceas contribui para a manutenção 

da diversidade e pode ser explicada pela menor similaridade ecológica e pela diferenciação 

na estratégia de sobrevivência (Kraft et al. 2008; Silvertown 2004). Espécies que estão em 

coocorrência podem ser relacionadas filogeneticamente e apresentar as mesmas estratégias 

ecológicas, e desta forma, serem governadas pelos mesmos filtros ambientais (Cornwell et 

al. 2006; Engelbrecht et al. 2007). Por outro lado, a proximidade filogenética entre as 

espécies pode levar à competição (Webb et al. 2016). Espécies da família Poaceae 

apresentam maior distância filogenética de arbóreas, o que pode explicar a dominância 

dessas gramíneas na área de estudo, assim como as espécies subarbustivas Croton hirtus e 

Lantana camara, que apresentaram alta porcentagem de cobertura. Espécies de ervas da 

família Rubiaceae, Turneraceae e Convolvulaceae que foram menos associadas a 

vegetação arbórea de acordo com a Análise de Redundância (RDA) também se apresentam 

distanciadas filogeneticamente das espécies arbóreas (Anexo 8). 

 O sombreamento promovido pela alta densidade de arbóreas nas composições de 

espécies com maior biomassa foliar e maior diâmetro a altura do solo afeta negativamente 

a comunidade de herbáceas, enquanto que árvores espassadas e com estrutura de copas 

menos adensadas geram maior disponibilidade de luz no solo favorecendo espécies 

herbáceas (Riginos et al. 2009). Foi verificado menor porcentagem de cobertura de 

algumas espécies da vegetação herbáceo-arbustiva nas parcelas sem vegetação arbórea, 

apesar dos efeitos de competição, as arbóreas podem gerar facilitação através da redução 

de condições estressantes, como perda de água para o ambiente, permitindo a 

sobrevivência das espécies herbáceas (Gómez-Aparicio et al. 2005). 

 Em um estudo feito em regiões áridas do Nordeste da China, foi encontrado que 

herbáceas se desenvolveram melhor sob pequenas manchas de arbustos, o efeito mudou de 

facilitação para competição à medida que ocorreu aumento da mancha de vegetação, onde 

verificou-se também maior densidade da biomassa de raízes (Zhang et al. 2015). Apesar de 

maior acúmulo de nutrientes, como nitrogênio e carbono, e maior umidade do solo sob 

manchas de arbóreas, a competição prevaleceu, reduzindo a biomassa, riqueza e 

porcentagem de cobertura da vegetação de arbustos (Zhang et al. 2015). A ligação entre a 

vegetação herbácea e arbórea pode não ser evidente mesmo 20 anos após a degradação 

porque ambas as camadas de arbóreas e herbáceas podem ser governadas por diferentes 

fatores ambientais. Entretanto, em florestas tropicais e subtropicais, os processos de 
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interação herbáceas-arbóreas podem ser acelerados, e os efeitos das arbóreas sobre as 

espécies herbáceas podem ser verificados em poucos anos (Gilliam et al. 1995). 

 

Conclusão 

 Conclui-se, que na fase inicial da restauração, a riqueza de arbóreas não apresentou 

expressiva heterogeneidade ambiental para alterar a comunidade vegetal de espécies 

herbáceo-arbustivas, entretanto, a composição de espécies arbóreas e a identidade dessas 

espécies associadas aos atributos funcionais são importantes para explicar a produtividade 

e riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva. Verificou-se uma tendência para aumento da 

competição entre herbáceas e arbóreas à medida que avança o processo de restauração. As 

interações de competição entre as espécies de diferentes formas de vida como ervas 

monocotiledôemas e eudicotiledôneas, trepadeiras, subarbustos e arbustos, e as 

características microclimáticas devem ser consideradas em estudos futuros para entender o 

estabelecimento da vegetação herbáceo-arbustiva. Mais especificamente, estudos futuros 

devem investigar quais combinações de espécies arbóreas na restauração promovem a 

sobrevivência e estabelecimento de espécies raras e endêmicas ao mesmo tempo que 

controlam a dominância de espécies agressivas presentes no estrato herbáceo. 
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Considerações finais 

 De forma geral, conlui-se que a Caatinga pode ser restaurada com inclusão no 

ecossistema tanto de espécies herbáceas nativas, principalmente endêmicas, como de 

espécies arbóreas nativas. Entretanto, as espécies herbáceas devem ser selecionadas de 

acordo com um menor potencial competitivo, como ervas rasteiras de menor densidade, e 

maior riqueza dessa forma de vida, para permitir maior diversidade no ecossistema. 

Verificamos que mesmo em uma área degradada, pode-se encontrar alta diversidade de de 

ervas, e são estas as que apresentam menor capacidade competitiva em comparação à 

gramíneas, subarbustos e arbustos que apresentaram alta porcentagem de cobertura. Em 

etapas iniciais, as mudas de menor porte das espécies arbóreas podem sofrer com a 

competição de espécies da camada herbáceo-arbustiva, portanto, para um efeito positivo 

dessa camada no crescimento inicial das arbóreas devem ser considerados espécies 

herbáceas facilitadoras. No primeiro capítulo, nós encontramos que a vegetação herbáceo-

arbustiva prejudicou o crescimento das espécies arbóreas e apresentou efeito neutro sobre a 

germinação, estabelecimento e crescimento da espécie exótica Leucaena leucocephla. Isso 

indica que a vegetação herbácea presente em áreas degradadas pode oferecer uma janela de 

oportunidade para invasão de espécies exóticas, portanto, novos estudos de restauração 

envolvendo a inibição da invasão exótica pelas herbáceas devem ser desenvolvidos. Uma 

alternativa para evitar a alta competição, seria a utilização de mudas com maior qualidade. 

Mudas que apresentam raízes longas, por exemplo, podem apresentar maior resistência à 

competição. No segundo capítulo foram utilizadas espécies arbóreas com raízes longas, e 

isto permitiu maior sobrevivência dessa vegetação. Verificamos que a vegetação herbácea 

e arbórea interagiram dependendo da composição de espécies arbóreas, ou seja, apenas a 

vegetação herbácea não interferiu sozinha no crescimento de arbóreas, e composições de 

arbóreas com potencial de facilitação pode permitir maior crescimento das lenhosas. 

Também, a maior altura, diâmetro a altura do solo (DAS) e sobrevivência das espécies 

arbóreas foram associadas à presença de trepadeiras da camada herbáceo-arbustiva, isso 

pode ser explicado pela facilitação de trepadeiras ou pela facilitação de arbóreas mais altas 

que são colonizadas por uma maior densidade de trepadeiras. Os melhores modelos 

selecionados para explicar o crescimento e sobrevivência de arbóreas foram os que 

incluíram a riqueza e composição de arbóreas atuando simultaneamente com a vegetação 

herbáceo-arbustiva. No terceiro capítulo, verificamos que houve maior efeito da 

composição de arbóreas e de atributos funcionais como altura, diâmetro e número de folhas 

de arbóreas na porcentagem de cobertura, altura e composição de espécies da camada 
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herbáceo-arbustiva, com uma maior competição em comunidades arbóreas mais 

produtivas, e tendência ao aumento na intensidade das interações competitivas à medida 

que o processo de restauraçao avança. Entretanto, a riqueza de arbóreas apresentou efeito 

limitado sobre a vegetação herbáceo-arbustiva nessa fase inicial da restauração, indicando 

que ainda existe baixa heterogeneidade oriunda da riqueza nas comunidades arbóreas. 

Esses resultados demonstram a possibilidade de uma restauração inicial que inclua 

espécies herbáceas menos competitivas, raras e endêmicas da Caatinga atuando 

positivamente sobre o crescimento das arbóreas, e de arbóreas facilitando a riqueza, 

porcentagem de cobertura e composição de herbáceas. Interações positivas entre herbáceas 

e arbóreas contribuem para o aumento da biodiversidade na Caatinga, um ecossistema 

atualmente ameaçado por constantes distúrbios antropogênicos. 
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Guia de Campo 

Vegetação Herbáceo-Arbustiva da Floresta 

Nacional de Assu – Rio Grande do Norte 
 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

Alternanthera brasiliana 

Penicilina; terramicina; perpétua; doril

Amaranthaceae 

 

Forma de vida 

Ervas, subarbustos ou arbustos.

 

Origem 

Nativa. 

 

Distribuição 

Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro

do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), 

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

 

Características e importância

As plantas dessa espécie podem ser decumbentes ou prostradas. Atinge alturas 

120 cm; raízes secundárias presentes. Folhas simples e opostas; verdes ou de tons 

arroxeados; limbo de formato elíptico ou ovado; ápice das folhas agudo; presença de 

tricomas; estípulas ausentes

dispostas em inflorescências do tipo pedunculada, compostas por flores hermafroditas, 

actinomorfas e monocíclicas. 

viloso; estiletes longos. Fruto do tipo pericarpo liso.

oblongoide, testa alveolada

insetos, podendo haver polinização cruzada ou autopolinização. A família Amaranthaceae 

apresenta distribuição em ambientes alterados, áridos ou salinos

o uso medicinal devido sua capacidade anti

 

 

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 

Penicilina; terramicina; perpétua; doril 

Ervas, subarbustos ou arbustos. 

Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Ma

do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), 

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina). 

Características e importância 

As plantas dessa espécie podem ser decumbentes ou prostradas. Atinge alturas 

120 cm; raízes secundárias presentes. Folhas simples e opostas; verdes ou de tons 

limbo de formato elíptico ou ovado; ápice das folhas agudo; presença de 

tricomas; estípulas ausentes. Apresenta flores brancas ou acizentadas ou amarel

dispostas em inflorescências do tipo pedunculada, compostas por flores hermafroditas, 

actinomorfas e monocíclicas. 5 tépalas com 3 nervuras; androceu com 5 estames; estigma 

viloso; estiletes longos. Fruto do tipo pericarpo liso.Semente elipsoide, obo

oblongoide, testa alveolada3.A polinização ocorre pela ação do vento ou por vários tipos de 

insetos, podendo haver polinização cruzada ou autopolinização. A família Amaranthaceae 

apresenta distribuição em ambientes alterados, áridos ou salinos2. Possui como importância 

o uso medicinal devido sua capacidade anti-microbial, analgésica e anti-
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Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso 

do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), 

As plantas dessa espécie podem ser decumbentes ou prostradas. Atinge alturas entre 60 e 

120 cm; raízes secundárias presentes. Folhas simples e opostas; verdes ou de tons 

limbo de formato elíptico ou ovado; ápice das folhas agudo; presença de 

. Apresenta flores brancas ou acizentadas ou amareladas, 

dispostas em inflorescências do tipo pedunculada, compostas por flores hermafroditas, 

5 tépalas com 3 nervuras; androceu com 5 estames; estigma 

Semente elipsoide, obovoide ou 

A polinização ocorre pela ação do vento ou por vários tipos de 

insetos, podendo haver polinização cruzada ou autopolinização. A família Amaranthaceae 

ossui como importância 

-inflamatória1.  
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Alternanthera tenella

Perpétua-do-mato; carrapichinho; 

apaga-fogo 

Amaranthaceae 

 

Origem 

 Nativa. 

 

Distribuição 

Amazônia, Caatinga, Cerrado, 

Pará, Rondônia, Roraima), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro

Mato Grosso do Sul, Mato Grosso),

São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina). Ocorrendo possivelmente em 

Amapá e Tocantins.  

 

Forma de vida 

Subarbusto. 

 

Características e importância

Raízes secundárias presentes. Caule ereto, decumbente ou prostrado, não parenquimatoso, 

com tricomas e piloso. Folhas membranáceas, simples e opostas; verdes; limbo de formato 

oblongo; ápice das folhas agudo; presença de tricomas simples. Apresenta flores 

dispostas em inflorescências do tipo capitulares ou espiciformes sésseis, compostas por 

flores hermafroditas; androceu com 5 estames, pseudo estaminódio acima da altura das 

anteras, anteras elípticas ou lineares; estigma capitado, viloso, ovário e

oval ou elíptica. Fruto do tipo pericarpo liso. Inflorescência séssil. Semente com formato 

sem projeção lateral3. A polinização é realizada por abelhas

capacidade de propagação e colonizam facilmente áreas aber

consideradas invasoras2. Essa herbácea apresenta importância na medicina popular devido 

à utilização para tratar febre, infecção e inflamação

lternanthera tenella Colla 

mato; carrapichinho;  

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal. Norte (Acre, Amazonas, 

Pará, Rondônia, Roraima), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, 

Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina). Ocorrendo possivelmente em 

Características e importância 

Raízes secundárias presentes. Caule ereto, decumbente ou prostrado, não parenquimatoso, 

com tricomas e piloso. Folhas membranáceas, simples e opostas; verdes; limbo de formato 

oblongo; ápice das folhas agudo; presença de tricomas simples. Apresenta flores 

dispostas em inflorescências do tipo capitulares ou espiciformes sésseis, compostas por 

androceu com 5 estames, pseudo estaminódio acima da altura das 

anteras, anteras elípticas ou lineares; estigma capitado, viloso, ovário e

Fruto do tipo pericarpo liso. Inflorescência séssil. Semente com formato 

. A polinização é realizada por abelhas2. As plantas apresentam boa 

capacidade de propagação e colonizam facilmente áreas abertas e lavouras, podendo ser 

. Essa herbácea apresenta importância na medicina popular devido 

à utilização para tratar febre, infecção e inflamação1.  
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Mata Atlântica, Pampa, Pantanal. Norte (Acre, Amazonas, 

Pará, Rondônia, Roraima), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, 

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina). Ocorrendo possivelmente em 

Raízes secundárias presentes. Caule ereto, decumbente ou prostrado, não parenquimatoso, 

com tricomas e piloso. Folhas membranáceas, simples e opostas; verdes; limbo de formato 

oblongo; ápice das folhas agudo; presença de tricomas simples. Apresenta flores brancas, 

dispostas em inflorescências do tipo capitulares ou espiciformes sésseis, compostas por 

androceu com 5 estames, pseudo estaminódio acima da altura das 

anteras, anteras elípticas ou lineares; estigma capitado, viloso, ovário elipsóide. Bráctea 

Fruto do tipo pericarpo liso. Inflorescência séssil. Semente com formato 

. As plantas apresentam boa 

tas e lavouras, podendo ser 

. Essa herbácea apresenta importância na medicina popular devido 
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Referências 
1BIELLA, C. A. et al. Evaluation of immunomodulatory and anti-inflammatory effects and 
phytochemical screening of Alternanthera tenella Colla (Amaranthaceae) aqueous extracts. 
Mem Inst Oswaldo Cruz, v. 103, n. 6, p. 569-577, 2008. 
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Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4304. 
Acesso em: 24 out. 2021 
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Borreria verticillata 

Vassourinha-de-botão; cabeça

Rubiaceae 

 

Forma de vida 

Subarbusto. 

 

Origem 

Nativa. 

 

Distribuição 

Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, 

Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte), Centro

Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

 

Características e importância

Ocorre em áreas abertas3. Seu período de floração ocorre em Abril e as plantas são 

polinizadas por borboletas e abelhas. É uma fonte importante de néctar principalmente para 

as abelhas nativas2. Suas flores são brancas, bissexuadas. É uma espécie com distribuição 

global, com potencial fitopesticida por conta de suas

microbianas1.  

 

Referências 
1IZUOGU, N. B.; BELLO, O. E.; BELLO, O. M. A review on 
potential bionematicide, channeling its significant antimicrobial activity against root
nematodes. Heliyon, v. 6, n.10, 2020.
 
2MAIA-SILVA, C. et al. Guia de Plantas Visitadas por Abelhas na Caatinga
Fortaleza: Fundação Brasil Cidadão, 2012. 119 p.

Borreria verticillata L. G. Mey. 

botão; cabeça-de-velho 

Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, 

Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte), Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato 

do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina). 

Características e importância 

. Seu período de floração ocorre em Abril e as plantas são 

polinizadas por borboletas e abelhas. É uma fonte importante de néctar principalmente para 

. Suas flores são brancas, bissexuadas. É uma espécie com distribuição 

global, com potencial fitopesticida por conta de suas  amplas e eficientes 

IZUOGU, N. B.; BELLO, O. E.; BELLO, O. M. A review on Borreria verticillata
potential bionematicide, channeling its significant antimicrobial activity against root

, v. 6, n.10, 2020. 

Guia de Plantas Visitadas por Abelhas na Caatinga
Fortaleza: Fundação Brasil Cidadão, 2012. 119 p. 
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Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, 

Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato 

do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

. Seu período de floração ocorre em Abril e as plantas são 

polinizadas por borboletas e abelhas. É uma fonte importante de néctar principalmente para 

. Suas flores são brancas, bissexuadas. É uma espécie com distribuição 

amplas e eficientes propriedades anti-

Borreria verticillata: A 
potential bionematicide, channeling its significant antimicrobial activity against root-knot 

Guia de Plantas Visitadas por Abelhas na Caatinga. 1. ed. 
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3SOBRADO, S.V. et al. 2020. Borreria in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB20712. 
Acesso em: 20 out. 2021. 
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Cardiospermum corindum 

Balãozinho; chumbinho; 

Sapindaceae 

 

Forma de vida 

Erva ou subarbusto escandente.

 

Origem 

Nativa. 

 

Distribuição 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte), 

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul 

 

Características e importância

Subarbusto trepador, comum em áreas abertas

esbranquiçadas, estaminadas e pistiladas³. Flor com 4 sépalas brancas, pétalas com 

tricomas glandulares adaxiais

são cápsulas marrom-avermelhados que lembram balões com sementes esféricas tornando

se pretas³. Possui folhas aveludadas, duplamente compostas com 3 folíolos pouco 

dentados1. As flores possuem odor levemente adoc

ocorre durante todo o ano4. Estas atraem visitantes florais, como abelhas sem ferrão, sendo 

assim uma espécie essencial para a flora melífera

 

Referências 
1FERRUCCI, M. S. 2020. Cardiospermum
Rio de Janeiro. Disponível em: 
Acesso em: 18 out. 2021 
 
2MAIA-SILVA, C. et al. Guia de Plantas 
Fortaleza: Fundação Brasil Cidadão, 2012. 189 p.
 
3North Carolina Extension Gardener Plant Toolbox. 
Disponível em: https://plants.ces.ncsu.edu/plants/cardiospermum

Cardiospermum corindum L. 

Balãozinho; chumbinho; chocalho-de-vaqueiro 

Erva ou subarbusto escandente. 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte), 

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná). 

Características e importância 

Subarbusto trepador, comum em áreas abertas1. Flores diminutas (4-10mm)³, zigomorfas, 

esbranquiçadas, estaminadas e pistiladas³. Flor com 4 sépalas brancas, pétalas com 

tricomas glandulares adaxiais1. Possuem gavinhas próximas às inflorescências. Seus frutos 

avermelhados que lembram balões com sementes esféricas tornando

se pretas³. Possui folhas aveludadas, duplamente compostas com 3 folíolos pouco 

. As flores possuem odor levemente adocicado com antese diurna, e sua floração 

. Estas atraem visitantes florais, como abelhas sem ferrão, sendo 

assim uma espécie essencial para a flora melífera2. 

Cardiospermum in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do 
Disponível em: http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB20883

Guia de Plantas Visitadas por Abelhas na Caatinga
Fortaleza: Fundação Brasil Cidadão, 2012. 189 p. 

North Carolina Extension Gardener Plant Toolbox. Cardiospermum corindum
https://plants.ces.ncsu.edu/plants/cardiospermum-corindu
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Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte), 

10mm)³, zigomorfas, 

esbranquiçadas, estaminadas e pistiladas³. Flor com 4 sépalas brancas, pétalas com 

as próximas às inflorescências. Seus frutos 

avermelhados que lembram balões com sementes esféricas tornando-

se pretas³. Possui folhas aveludadas, duplamente compostas com 3 folíolos pouco 

icado com antese diurna, e sua floração 

. Estas atraem visitantes florais, como abelhas sem ferrão, sendo 

. Jardim Botânico do 
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB20883. 

Visitadas por Abelhas na Caatinga. 1. ed. 

Cardiospermum corindum. 
corindum/. Acesso em: 

 

http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB20883
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4OLIVEIRA, G. A.; DE CARVALHO, C. A. L.; AONA-PINHEIRO, L. Y. S. Floral 
biology of Cardiospermum corindum L. f. parviflorum (A. St.-Hil., A. Juss. &. Cambess.) 
Radlk.(Sapindaceae) in Recôncavo of Bahia, Brazil. Magistra, v.25, n.1, p.63-72, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cnidoscolus urens 

Urtiga  

Euphorbiaceae 

 

Forma de vida 

Arbusto, Erva, Subarbusto 

 

Origem 

Nativa. 

 

Distribuição 

Norte (Rondônia), Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Sergipe) , Centro-Oeste

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul

 

Características e importância

Apresenta tricomas urticantes e é popularmente conhecida como urtiga. A urtiga é uma 

herbácea muito comum na Caatinga. A distribuição da espécie é a mais ampla do gênero, 

ocorrendo desde a porção oriental do México até a Argentina¹. Sua morfologia foliar é 

variável, com presença de numerosas glândulas peciolares, folhas alternadas com longos 

pecíolos², a cor da folha uniforme com lâminas foliares lobadas¹, com 3 ou 5 lóbulos². As 

substâncias urticantes são encontradas principalmente nas folhas². As folhas são ricas em 

proteínas pró-coagulantes, que possuem grande interesse farmacêutico para a produção de 

medicamentos para o tratamento de distúrbios hemorrágicos e trombóticos³.

 

Referências 

¹MAYA-LASTRA, C. A.; TORRES, D. S. C.; CORDEIRO, I.; SILVA, O. L. M. 2020.
Cnidoscolus in Flora do Brasil 2020
em:http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB17495
 
²MAYA-LASTRA, C. A.; STEINMANN, V. W. Evolution of the untouchables: 
Phylogenetics and classification of
692-713, 2019. 

Cnidoscolus urens (L.) Arthur 

 

Norte (Rondônia), Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Oeste  (Distrito Federal, Goiás), Sudeste (Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul  (Paraná). 

Características e importância 

Apresenta tricomas urticantes e é popularmente conhecida como urtiga. A urtiga é uma 

omum na Caatinga. A distribuição da espécie é a mais ampla do gênero, 

ocorrendo desde a porção oriental do México até a Argentina¹. Sua morfologia foliar é 

variável, com presença de numerosas glândulas peciolares, folhas alternadas com longos 

cor da folha uniforme com lâminas foliares lobadas¹, com 3 ou 5 lóbulos². As 

substâncias urticantes são encontradas principalmente nas folhas². As folhas são ricas em 

coagulantes, que possuem grande interesse farmacêutico para a produção de 

edicamentos para o tratamento de distúrbios hemorrágicos e trombóticos³.

LASTRA, C. A.; TORRES, D. S. C.; CORDEIRO, I.; SILVA, O. L. M. 2020.
Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível 

http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB17495. Acesso em: 19 out. 2021

LASTRA, C. A.; STEINMANN, V. W. Evolution of the untouchables: 
Phylogenetics and classification of Cnidoscolus (Euphorbiaceae). Taxon
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Norte (Rondônia), Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

(Distrito Federal, Goiás), Sudeste (Espírito Santo, Minas 

Apresenta tricomas urticantes e é popularmente conhecida como urtiga. A urtiga é uma 

omum na Caatinga. A distribuição da espécie é a mais ampla do gênero, 

ocorrendo desde a porção oriental do México até a Argentina¹. Sua morfologia foliar é 

variável, com presença de numerosas glândulas peciolares, folhas alternadas com longos 

cor da folha uniforme com lâminas foliares lobadas¹, com 3 ou 5 lóbulos². As 

substâncias urticantes são encontradas principalmente nas folhas². As folhas são ricas em 

coagulantes, que possuem grande interesse farmacêutico para a produção de 

edicamentos para o tratamento de distúrbios hemorrágicos e trombóticos³.  

LASTRA, C. A.; TORRES, D. S. C.; CORDEIRO, I.; SILVA, O. L. M. 2020. 
. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível 

Acesso em: 19 out. 2021 

LASTRA, C. A.; STEINMANN, V. W. Evolution of the untouchables: 
Taxon, v. 68, n.4,  p. 

 

http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB17495
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³MENEZEZ, Y. A. et al. Protein-rich fraction of Cnidoscolus urens (L.) Arthur leaves: 
enzymatic characterization and procoagulant and fibrinogenolytic activities. Molecules. 19 
(3), 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Croton hirtus  L'Hér.

Malva-de-pêlos 

Euphorbiaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Erva ou subarbusto. 

 

Distribuição 

Norte (Pará e Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo) e Sul (Paraná, Santa Catarina).

 

Características e importância

Tricomas estrelados no caule dos ramos jovens, pecíolos curtos nas folhas, lâminas foliares 

ovais, face abaxial e adaxial com tricomas estrelados, margens serreadas, estípulas nas 

porções apicais dos ramos jovens. As inflorescências são tirsos com címulas proximais 

unissexuais na posição terminal. Flores estaminadas com curtos pedicelos, flores pistilad

sésseis ou subsésseis, forma da flor rotácea. Fruto columela com lobo apical pouco 

diferenciado1. Os metabólitos e óleos essenciais das folhas do gênero 

como anti-hipertensivos, anti

tratamento de doenças intestinais

dessa espécie podem prevenir inflamações que causam infecções e lesões nos tecidos, 

dessa forma, prevenindo diabetes, câncer e doenças cardiovasculares

 

Referências 
1CARUZO, M.B.R. et al. 2020. 
de Janeiro. Disponível em: 
Acesso em: 17 out. 2021. 
 

L'Hér.  

Norte (Pará e Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás), 

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo) e Sul (Paraná, Santa Catarina). 

Características e importância 

Tricomas estrelados no caule dos ramos jovens, pecíolos curtos nas folhas, lâminas foliares 

face abaxial e adaxial com tricomas estrelados, margens serreadas, estípulas nas 

porções apicais dos ramos jovens. As inflorescências são tirsos com címulas proximais 

unissexuais na posição terminal. Flores estaminadas com curtos pedicelos, flores pistilad

sésseis ou subsésseis, forma da flor rotácea. Fruto columela com lobo apical pouco 

. Os metabólitos e óleos essenciais das folhas do gênero Croton 

hipertensivos, anti-cancerígenos, anti-inflamatórios, anti-microbiais,

tratamento de doenças intestinais3,2. Estudos recentes feitos in vitro mostraram que extratos 

dessa espécie podem prevenir inflamações que causam infecções e lesões nos tecidos, 

dessa forma, prevenindo diabetes, câncer e doenças cardiovasculares4.  

. 2020. Croton in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do
 http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB35835
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Norte (Pará e Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Oeste (Distrito Federal, Goiás), 

Tricomas estrelados no caule dos ramos jovens, pecíolos curtos nas folhas, lâminas foliares 

face abaxial e adaxial com tricomas estrelados, margens serreadas, estípulas nas 

porções apicais dos ramos jovens. As inflorescências são tirsos com címulas proximais 

unissexuais na posição terminal. Flores estaminadas com curtos pedicelos, flores pistiladas 

sésseis ou subsésseis, forma da flor rotácea. Fruto columela com lobo apical pouco 

Croton se enquadram 

microbiais, e para 

. Estudos recentes feitos in vitro mostraram que extratos 

dessa espécie podem prevenir inflamações que causam infecções e lesões nos tecidos, 

 

Jardim Botânico do Rio 
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB35835. 

 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB35835
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2DAOUDA, T. et al. Terpenes, Antibacterial and Modulatory Antibiotic Activity of 
Essential Oils from Croton hirtus L’ Hér. (Euphorbiaceae) from Ivory Coast. Journal of 
Essential Oil Bearing Plants, v. 17, n. 4, p. 607-616, 2014. 
 
3DE LIMA, S.G. et al. Chemical composition of essential oils of Croton hirtus L’Her from 
Piauí (Brazil). The Journal of Essential Oil Research, v. 24, n. 4, p. 371-376, 2012. 
 
4KIM, M. J. et al. Croton hirtus L'Hér Extract Prevents Inflammation in RAW264.7 
Macrophages Via Inhibition of NF-κB Signaling Pathway. J. Microbiol. Biotechnol, v. 
30, n. 4, p. 490-496, 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Distimake aegyptius 

Jetirana; jetirana-cabeluda; 

jetirana-de-batata 

Convolvulaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Liana, Trepadeira. 

 

Distribuição 

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso) e Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo).

 

Características e importância

Caule: ramos volúveis; indumento h

margens inteiras; divisão composta com 5 folíolos; formas dos folíolos elípticas, obovadas 

ou ovadas; bases cuneadas; indumentos das lâminas seríceos; tipos de tricomas simples 

maiores que 1 mm. Inflorescên

multifloros mais de 3. Flor: sépalas externas maiores; ápices das sépalas agudos; 

indumento das sépalas externas hirsutos; indumento das sépalas internas glabros; cor da 

corola branca; comprimento da cor

indumento glabra¹. Pode ser utilizada como adubo verde para aumentar a produtividade de 

hortaliças². 

 

 

 

 

Distimake aegyptius (L.) A. R. Simões & Staples

cabeluda;  

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso) e Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo). 

Características e importância 

Caule: ramos volúveis; indumento hirsuto; tricomas simples maiores que 1 mm. Folha: 

margens inteiras; divisão composta com 5 folíolos; formas dos folíolos elípticas, obovadas 

ou ovadas; bases cuneadas; indumentos das lâminas seríceos; tipos de tricomas simples 

maiores que 1 mm. Inflorescência: bractéolas lanceoladas curtas; número de flores 

multifloros mais de 3. Flor: sépalas externas maiores; ápices das sépalas agudos; 

indumento das sépalas externas hirsutos; indumento das sépalas internas glabros; cor da 

corola branca; comprimento da corola menor que 3.5 cm. Fruto: formato ovóide. Semente: 

indumento glabra¹. Pode ser utilizada como adubo verde para aumentar a produtividade de 
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(L.) A. R. Simões & Staples 

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso) e Sudeste 

irsuto; tricomas simples maiores que 1 mm. Folha: 

margens inteiras; divisão composta com 5 folíolos; formas dos folíolos elípticas, obovadas 

ou ovadas; bases cuneadas; indumentos das lâminas seríceos; tipos de tricomas simples 

cia: bractéolas lanceoladas curtas; número de flores 

multifloros mais de 3. Flor: sépalas externas maiores; ápices das sépalas agudos; 

indumento das sépalas externas hirsutos; indumento das sépalas internas glabros; cor da 

ola menor que 3.5 cm. Fruto: formato ovóide. Semente: 

indumento glabra¹. Pode ser utilizada como adubo verde para aumentar a produtividade de 
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Referências 

¹PETRONGARI, F.S.; SIMÕES, A.R. 2020. Distimake in Flora do Brasil 2020. Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobr
asil/FB603595. Acesso em: 17 out. 2021. 
 

²LINHARES, P.C.F. et al. Rendimento de coentro (Coriandrum sativumL. ) em sistema de 
adubação verde com a planta jitirana (Merremia aegyptia L. ). Revista Brasileira de 
Plantas Medicinais, v. 14, p. 143-148, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Froelichia humboldtiana 

Ervaço 

Amaranthaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Ervas ou subarbustos eretos ou 

 

Distribuição 

Ocorre nos biomas Caatinga e Cerrado. Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte), Centro

 

Características e importância

Caule: posição ereto ou decumbente. Folha: cor concolores distintas abaxial e adaxial; 

formato elíptica(s)/oblonga(s)/oboval(ais). Flor: cor do perigônio rosado; indumenti da 

bráctea(s) glabra(s); estigma(s) penicilado(s). Tricomas simples. Folhas concolores, 

branco-cinéreas nas duas faces, ou discolored sendo face abaxial glauca, adaxial verde, 

ovais, elípticas ou linear-elípticas, Inflorescências compostas por flores pequenas brancas 

ou rosadas, subsésseis; base cordada, ápice cuspidado, inteiro, glabra

Inflorescência; Sexualidade da flor: bissexuada; Forma da flor: tubulosa; Simetria da flor: 

actinomorfa; Cor da flor: creme; Estilete: presente; Estigma: áfido; Verticilos: 

monoclamídea; Cálice: sinsépalo; Corola: ausente; Pétalas e estames: isostêmone; Antese

Diurna; Deiscência da antera: Longitudinal; Odor: ausência de odor; Recurso floral: néctar; 

Tamanho da flor: pequena4

pastagens. A espécie é importante para conservação de abelhas nativas e muitos

devido ao néctar floral3. Alguns estudos relatam fotossensibilização primária em cabras e 

bodes causada pela ingestão da planta após 10

causou edema e necrose na pele dos animais

Froelichia humboldtiana (Roem. & Schult.) Seub.

Ervas ou subarbustos eretos ou decumbentes. 

Ocorre nos biomas Caatinga e Cerrado. Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte), Centro-Oeste (Goiás), Sudeste (Minas Gerais).

Características e importância 

decumbente. Folha: cor concolores distintas abaxial e adaxial; 

formato elíptica(s)/oblonga(s)/oboval(ais). Flor: cor do perigônio rosado; indumenti da 

bráctea(s) glabra(s); estigma(s) penicilado(s). Tricomas simples. Folhas concolores, 

duas faces, ou discolored sendo face abaxial glauca, adaxial verde, 

elípticas, Inflorescências compostas por flores pequenas brancas 

ou rosadas, subsésseis; base cordada, ápice cuspidado, inteiro, glabra. Unidade de atração: 

orescência; Sexualidade da flor: bissexuada; Forma da flor: tubulosa; Simetria da flor: 

actinomorfa; Cor da flor: creme; Estilete: presente; Estigma: áfido; Verticilos: 

monoclamídea; Cálice: sinsépalo; Corola: ausente; Pétalas e estames: isostêmone; Antese

Diurna; Deiscência da antera: Longitudinal; Odor: ausência de odor; Recurso floral: néctar; 

4. O ervaço é uma espécie muito comum em áreas abertas e de 

pastagens. A espécie é importante para conservação de abelhas nativas e muitos

. Alguns estudos relatam fotossensibilização primária em cabras e 

bodes causada pela ingestão da planta após 10-14 dias, a qual afetou a produção do leite, e 

causou edema e necrose na pele dos animais2. Esses surtos de foto
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(Roem. & Schult.) Seub. 

Ocorre nos biomas Caatinga e Cerrado. Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Oeste (Goiás), Sudeste (Minas Gerais). 

decumbente. Folha: cor concolores distintas abaxial e adaxial; 

formato elíptica(s)/oblonga(s)/oboval(ais). Flor: cor do perigônio rosado; indumenti da 

bráctea(s) glabra(s); estigma(s) penicilado(s). Tricomas simples. Folhas concolores, 

duas faces, ou discolored sendo face abaxial glauca, adaxial verde, 

elípticas, Inflorescências compostas por flores pequenas brancas 

Unidade de atração: 

orescência; Sexualidade da flor: bissexuada; Forma da flor: tubulosa; Simetria da flor: 

actinomorfa; Cor da flor: creme; Estilete: presente; Estigma: áfido; Verticilos: 

monoclamídea; Cálice: sinsépalo; Corola: ausente; Pétalas e estames: isostêmone; Antese: 

Diurna; Deiscência da antera: Longitudinal; Odor: ausência de odor; Recurso floral: néctar; 

. O ervaço é uma espécie muito comum em áreas abertas e de 

pastagens. A espécie é importante para conservação de abelhas nativas e muitos insetos 

. Alguns estudos relatam fotossensibilização primária em cabras e 

14 dias, a qual afetou a produção do leite, e 

. Esses surtos de fotossensibilização em 

 



146 
 

equinos que consomem grandes quantidades da planta são frequentes em várias regiões do 

Nordeste1. 

 

Referências 
1MAIA-SILVA, C. et al. Guia de Plantas Visitadas por Abelhas na Caatinga. 1. ed. 
Fortaleza: Fundação Brasil Cidadão, 2012. 119 p. 
 
2MEDEIROS, R. M. T.; BEZERRA, V. K. D.; RIET-CORREA, F. Intoxicação 
experimental por Froelichia humboldtiana em equinos. Ciência Rural, Santa Maria, v. 44, 
n. 10, p. 1837-1840, 2014. 
 
3SANTOS, D. S. et al. Primary photosensitization caused by ingestion of Froelichia 
humboldtiana by dairy goats. Toxicon, v. 125, p. 65-69, 2016. 
 
4SENNA, L. R.  2020. Froelichia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15420. 
Acesso em: 18 out. 2021. 
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Herissantia tiubae 

Mela-bode; lava-prato

Malvaceae 

 

Origem 

Nativa (endêmica do Brasil).

 

Forma de vida 

Erva, subarbusto ou arbusto.

 

Ditribuição 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Sergipe). 

 

Características e importância

Caules eretos, flor branca com simetria actinomorfa, bissexuada e antese diurna. Os ram

apresentam tricomas simples ou estrelados ou glandulares. Essa espécie pode ser 

encontrada em áreas antropizadas e em vegetação de afloramentos rochosos

a planta pode ser usada como derivado de produtos naturais, pois apresenta resistênci

bactérias, servido como antibiótico

Um estudo feito em 2016 verificou que extratos dessa planta apresentam efeito comparável 

ao diazepam, apresentando efeitos anti

respiratórias associadas à asma. 

 

Referências 
1ALBUQUERQUE, U. P. et al
NE Brazil: A quantitative approach. 
2007. 
 
2FALCÃO-SILVA, V. S.; SILVA, D. A.; SOUZA, M. F. V.; SIQUEIRA
Modulation of Drug Resistance in Staphylococcus aureus by a Kaempferol Glycoside from 
Herissantia tiubae (Malvaceae). 
 

Herissantia tiubae (K. Schum) Brizicky 

prato 

(endêmica do Brasil). 

subarbusto ou arbusto. 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Características e importância 

Caules eretos, flor branca com simetria actinomorfa, bissexuada e antese diurna. Os ram

apresentam tricomas simples ou estrelados ou glandulares. Essa espécie pode ser 

encontrada em áreas antropizadas e em vegetação de afloramentos rochosos

a planta pode ser usada como derivado de produtos naturais, pois apresenta resistênci

bactérias, servido como antibiótico1 e também serve para tratamentos de gripes e febre

Um estudo feito em 2016 verificou que extratos dessa planta apresentam efeito comparável 

ao diazepam, apresentando efeitos anti-inflamatórios e ansiolíticos em doe

respiratórias associadas à asma.  

et al. Medicinal plants of the caatinga (semi-arid) vegetation of 
NE Brazil: A quantitative approach. Journal of Ethnopharmacology, v. 114, p. 325

SILVA, V. S.; SILVA, D. A.; SOUZA, M. F. V.; SIQUEIRA
Modulation of Drug Resistance in Staphylococcus aureus by a Kaempferol Glycoside from 

(Malvaceae). Phytotherapy Research, v. 23, p. 1367
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Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Caules eretos, flor branca com simetria actinomorfa, bissexuada e antese diurna. Os ramos 

apresentam tricomas simples ou estrelados ou glandulares. Essa espécie pode ser 

encontrada em áreas antropizadas e em vegetação de afloramentos rochosos3. Na medicina, 

a planta pode ser usada como derivado de produtos naturais, pois apresenta resistência à 

e também serve para tratamentos de gripes e febre2. 

Um estudo feito em 2016 verificou que extratos dessa planta apresentam efeito comparável 

inflamatórios e ansiolíticos em doenças 

arid) vegetation of 
, v. 114, p. 325-354, 

SILVA, V. S.; SILVA, D. A.; SOUZA, M. F. V.; SIQUEIRA-JUNIOR, J. P. 
Modulation of Drug Resistance in Staphylococcus aureus by a Kaempferol Glycoside from 

, v. 23, p. 1367-1370, 2008. 
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3FERNANDES-JÚNIOR, A. J. 2020. Herissantia in Flora do Brasil 2020. Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradob
rasil/FB19523. Acesso em: 18 out. 2021. 
 
4MONTEIRO, T. M. et al. Anti-asthmatic and anxiolytic effects of Herissantia tiubae, a 
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Jacquemontia gracillima

Jetirana 

Convolvulaceae 

 

Origem 

Nativa (endêmica do Brasil).

 

Forma de vida 

Erva prostrada ou volúvel. 

 

Ditribuição 

Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte), Centro

Oeste (Goiás, Mato Grosso) e Sudeste 

 

Características e importância

Caule: ramos herbáceos, volúveis e prostrados. Folha: forma das lâminas elípticas; base 

aguda e cuneada; ápice mucronado; indumento da face adaxial glabrescente; indumento da 

face abaxial glabrescente; tipo de tricomas estrelados e radiados. Inflorescências: 

pedunculadas; cimeiras monocásios; bractéolas lineares. Flor: tamanho das sépalas 

externas maiores que internas; ápice das sépalas agudo/arredondado; forma das sépalas 

externas deltoides; indumento das sépalas externas ciliadas; forma das sépalas internas 

oblanceoladas; indumento das sépalas internas glabro ou pubescente; cor da corola branca 

e centro púrpuro escuro com a fauce vinácea; áreas mesopétalas glabras; forma da corola 

rotácea infundibuliforme; posição do estilete inserido

importância o endemismo no Brasil, sendo restrita a algumas regiões do país. Em um 

estudo feito no estado do Piauí, região de Caatinga, foi verificado apenas registro dessa 

espécie em beira de estrada e em solo areno

frequência baixa.3 Da mesma forma, em um estudo feito na Paraíba foram encontrados 

poucos indivíduos dessa espécie, tornando evidente a importância da sua conservação.

novo registro da espécie foi encontrado no estado do Tocantins, região da Amazônia.

 

Jacquemontia gracillima (Choisy) Hallier f. 

Nativa (endêmica do Brasil). 

 

Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte), Centro

Oeste (Goiás, Mato Grosso) e Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro). 

Características e importância 

Caule: ramos herbáceos, volúveis e prostrados. Folha: forma das lâminas elípticas; base 

aguda e cuneada; ápice mucronado; indumento da face adaxial glabrescente; indumento da 

escente; tipo de tricomas estrelados e radiados. Inflorescências: 

pedunculadas; cimeiras monocásios; bractéolas lineares. Flor: tamanho das sépalas 

externas maiores que internas; ápice das sépalas agudo/arredondado; forma das sépalas 

dumento das sépalas externas ciliadas; forma das sépalas internas 

oblanceoladas; indumento das sépalas internas glabro ou pubescente; cor da corola branca 

e centro púrpuro escuro com a fauce vinácea; áreas mesopétalas glabras; forma da corola 

dibuliforme; posição do estilete inserido1,2. Essa espécie apresenta como 

importância o endemismo no Brasil, sendo restrita a algumas regiões do país. Em um 

estudo feito no estado do Piauí, região de Caatinga, foi verificado apenas registro dessa 

m beira de estrada e em solo areno-argiloso com pedregulhos, sendo sua 

Da mesma forma, em um estudo feito na Paraíba foram encontrados 

poucos indivíduos dessa espécie, tornando evidente a importância da sua conservação.

da espécie foi encontrado no estado do Tocantins, região da Amazônia.
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Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte), Centro-

Caule: ramos herbáceos, volúveis e prostrados. Folha: forma das lâminas elípticas; base 

aguda e cuneada; ápice mucronado; indumento da face adaxial glabrescente; indumento da 

escente; tipo de tricomas estrelados e radiados. Inflorescências: 

pedunculadas; cimeiras monocásios; bractéolas lineares. Flor: tamanho das sépalas 

externas maiores que internas; ápice das sépalas agudo/arredondado; forma das sépalas 

dumento das sépalas externas ciliadas; forma das sépalas internas 

oblanceoladas; indumento das sépalas internas glabro ou pubescente; cor da corola branca 

e centro púrpuro escuro com a fauce vinácea; áreas mesopétalas glabras; forma da corola 

. Essa espécie apresenta como 

importância o endemismo no Brasil, sendo restrita a algumas regiões do país. Em um 

estudo feito no estado do Piauí, região de Caatinga, foi verificado apenas registro dessa 

argiloso com pedregulhos, sendo sua 

Da mesma forma, em um estudo feito na Paraíba foram encontrados 

poucos indivíduos dessa espécie, tornando evidente a importância da sua conservação.4 Um 

da espécie foi encontrado no estado do Tocantins, região da Amazônia.5 

 



150 
 

Referências 
3ALENCAR, J.; CORDEIRO, W. P. F. DE S.; STAPLES, G.; BURIL, M. T. 
Convolvulaceae no Parque Nacional de Sete Cidades, Estado do Piauí, Brasil. Hoehnea, v. 
46, n. 4, p. 1-10, 2019. 
 
4LUCENA, D. S. et al. Flora vascular de um inselberg na mesorregião do sertão paraibano, 
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Jacquemontia multiflora 

Convolvulaceae 

 

Origem 

Nativa (endêmica do Brasil).

 

Forma de vida 

Liana, volúvel ou trepadeira.

 

Distribuição 

Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte).

 

Características e importância

Caule de ramos herbáceos ou volúveis. Folhas com forma das lâminas ovadas, de bases 

cordadas; ápices mucronados ou emarginados; indumento da face adaxial pubescente ou 

tomentosa; indumento da face abaxial pubescente ou tomentosa; tricomas do tipo 

estrelados ou radiados. Inflorescências pedunculadas, cimeiras dicásio corimbiformes; 

bractéolas lanceoladas. Flores com tamanho das sépalas externas maiores que as internas; 

ápices das sépalas agudos; forma das sépalas externas ovadas; indumento das sépalas 

externas pubescentes; forma das sépalas internas ovadas ou lanceoladas; indumento das 

sépalas internas glabrescentes ou pubescentes; cor da corola lilás; áreas mesopétalas 

glabras; forma da corola infundibuliformes; posição do estiletes inseridos¹. A antese é 

diurna ocorrendo por volta das 5:30 h e a duração das flores é de aproximadamente nove 

horas. As flores secretam pequenas quantidades de néctar que é utilizado pelas abelhas 

Apidae e Halictidae. As espécies de abelhas generalistas 

são os polinizadores mais frequentes.

de autofecundação, alta taxa de produção de sementes e de germinação, podem formar 

densos emaranhados e agir como plantas daninhas e invasoras em culturas.

uso dessa espécie em volta de áreas de agricultura permite a conservação de espécies de 

abelhas necessárias para polinização, incluindo espécies de borboletas.

 

Jacquemontia multiflora (Choisy) Hallier f. 

Nativa (endêmica do Brasil). 

Liana, volúvel ou trepadeira. 

Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte).

Características e importância 

Caule de ramos herbáceos ou volúveis. Folhas com forma das lâminas ovadas, de bases 

cordadas; ápices mucronados ou emarginados; indumento da face adaxial pubescente ou 

tomentosa; indumento da face abaxial pubescente ou tomentosa; tricomas do tipo 

s ou radiados. Inflorescências pedunculadas, cimeiras dicásio corimbiformes; 

bractéolas lanceoladas. Flores com tamanho das sépalas externas maiores que as internas; 

ápices das sépalas agudos; forma das sépalas externas ovadas; indumento das sépalas 

as pubescentes; forma das sépalas internas ovadas ou lanceoladas; indumento das 

sépalas internas glabrescentes ou pubescentes; cor da corola lilás; áreas mesopétalas 

glabras; forma da corola infundibuliformes; posição do estiletes inseridos¹. A antese é 

urna ocorrendo por volta das 5:30 h e a duração das flores é de aproximadamente nove 

horas. As flores secretam pequenas quantidades de néctar que é utilizado pelas abelhas 

Apidae e Halictidae. As espécies de abelhas generalistas Apis mellifera

são os polinizadores mais frequentes.2 Devido a ser uma espécie volúvel com possibilidade 

de autofecundação, alta taxa de produção de sementes e de germinação, podem formar 

densos emaranhados e agir como plantas daninhas e invasoras em culturas.

uso dessa espécie em volta de áreas de agricultura permite a conservação de espécies de 

abelhas necessárias para polinização, incluindo espécies de borboletas.3 
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Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte). 

Caule de ramos herbáceos ou volúveis. Folhas com forma das lâminas ovadas, de bases 

cordadas; ápices mucronados ou emarginados; indumento da face adaxial pubescente ou 

tomentosa; indumento da face abaxial pubescente ou tomentosa; tricomas do tipo 

s ou radiados. Inflorescências pedunculadas, cimeiras dicásio corimbiformes; 

bractéolas lanceoladas. Flores com tamanho das sépalas externas maiores que as internas; 

ápices das sépalas agudos; forma das sépalas externas ovadas; indumento das sépalas 

as pubescentes; forma das sépalas internas ovadas ou lanceoladas; indumento das 

sépalas internas glabrescentes ou pubescentes; cor da corola lilás; áreas mesopétalas 

glabras; forma da corola infundibuliformes; posição do estiletes inseridos¹. A antese é 

urna ocorrendo por volta das 5:30 h e a duração das flores é de aproximadamente nove 

horas. As flores secretam pequenas quantidades de néctar que é utilizado pelas abelhas 

Apis mellifera e Trigona spinipes 

Devido a ser uma espécie volúvel com possibilidade 

de autofecundação, alta taxa de produção de sementes e de germinação, podem formar 

densos emaranhados e agir como plantas daninhas e invasoras em culturas.2 Entretanto, o 

uso dessa espécie em volta de áreas de agricultura permite a conservação de espécies de 

 



152 
 

Referências 
2PIEDADE-KILL, L. H.; RANGA, N. T. Biologia floral e sistema de reprodução de 
Jacquemontia multiflora (Choisy) Hallier f. (Convolvulaceae). Revista Brasileira de 
Botânica, v. 23, n. 1, p. 37-43, 2000. 
 
3PRATHEEPA, M.; AMALA, U.;  SHIVALINGASWAMY, T. M. Biodiversity of 
pollinators in four bee-friendly plant species. Journal of Biological Control, v. 33, n. 4, p. 
360-364, 2019. 
 
1SIMÃO-BIANCHINI, R.; PASTORE, M.; MOREIRA, A.L.C.; BURIL, M. T. 2020. 
Jacquemontia in Flora e Funga do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro.Disponível em: https://floradobrasil.jbrj.gov.br/FB17023. Acesso em: 10 abr. 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Passiflora foetida 

Maracujá-do-mato 

Passifloraceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Liana, Trepadeira. 

 

Ditribuição 

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), 

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande

Santa Catarina). 

 

Características e importância

Caule cilíndrico lenhoso e hirsutas. Estípulas subreniformes, profundamente partidas em 

divisões filiformes, ápice  glandular. Folhas com pecíolos de 1,0

lâminas foliares simples, trilobadas, 3.0

margens glandulares-serrilhadas. Brácteas ovaladas, bipinatissectas, pinas glandular

ciliadas, persistentes no fruto. Pedúnculos solitários. Flores com 2.5

tubo do cálice curto-campanulado, sépalas oblongo

aristadas, aristas glandulares; pétalas oblongo

séries, sendo as duas séries externas com filamentos filiformes e as três séries interna

filamentos capilares e androginóforo; ovário ovalado, piloso. Frutos bagas globosas a 

subglobosas; sementes obovadas com testa foveolada¹. Além disso, é conhecida por sua 

importância para a medicina tradicional e a indústria farmacêutica, a partir de

caule, folhas e frutos2,3.  

 

Passiflora foetida L. 

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande

Características e importância 

Caule cilíndrico lenhoso e hirsutas. Estípulas subreniformes, profundamente partidas em 

glandular. Folhas com pecíolos de 1,0-3,0 cm de comprimento, 

simples, trilobadas, 3.0-6.5 x 2.0-5.7 cm, ápice arredondado, base cordada, 

serrilhadas. Brácteas ovaladas, bipinatissectas, pinas glandular

ciliadas, persistentes no fruto. Pedúnculos solitários. Flores com 2.5-4.0 cm de diâmetro; 

campanulado, sépalas oblongo-lanceoladas, 1.0-

aristadas, aristas glandulares; pétalas oblongo-lanceoladas, corona de filamentos em 5 

séries, sendo as duas séries externas com filamentos filiformes e as três séries interna

filamentos capilares e androginóforo; ovário ovalado, piloso. Frutos bagas globosas a 

subglobosas; sementes obovadas com testa foveolada¹. Além disso, é conhecida por sua 

importância para a medicina tradicional e a indústria farmacêutica, a partir de
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Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, 

Caule cilíndrico lenhoso e hirsutas. Estípulas subreniformes, profundamente partidas em 

3,0 cm de comprimento, 

5.7 cm, ápice arredondado, base cordada, 

serrilhadas. Brácteas ovaladas, bipinatissectas, pinas glandular-

4.0 cm de diâmetro; 

-1.5 x 0.3-0.5 cm, 

lanceoladas, corona de filamentos em 5 

séries, sendo as duas séries externas com filamentos filiformes e as três séries internas com 

filamentos capilares e androginóforo; ovário ovalado, piloso. Frutos bagas globosas a 

subglobosas; sementes obovadas com testa foveolada¹. Além disso, é conhecida por sua 

importância para a medicina tradicional e a indústria farmacêutica, a partir de extratos do 
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Referências 

¹BERNACCI, L.C. et al. 2020. Passiflora in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro. Disponível em:http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB1252
9. Acesso em: 18 out. 2021. 
 
²MOHANASUNDARI, C. et al. Antibacterial properties of Passiflora foetida L.–a 
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³SASIKALA, V; SARAVANAN, S.; PARIMELAZHAGAN, T. Analgesic and anti-
inflammatory activities of Passiflora foetida L. Asian Pacific Journal of Tropical 
Medicine, v. 4, n. 8, p. 600-603, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Richardia grandiflora

Asa-de-pato 

Rubiaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Erva ou subarbusto de substrato 

 

Distribuição 

Norte (Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro

Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo) e Sul

Sul, Santa Catarina). 

 

Características e importância

Caule: indumento e seção transversal hirsuto e cilíndrico. Folha com pseudo pecíolo 

presente; forma elíptica/estreitamente elíptica/linear; indumento adaxial estrigos/hirsuto; 

indumento abaxial estrigoso/hirsuto; veia secundária não evidente. Inflorescência: bráctea 

ovada; glomérulos com 15 flores ou mais. Flor: simetria hexâmera; forma do lóbulo do 

cálice estreitamente elíptico. Cor da corola: rósea/lilás/raramente branca; estigma

Fruto: mericarpo. Semente: contorno ovado; superfície adaxial leve granulosa; superfície 

abaxial sulcada2. Espécie anual que ocorre principalmente em áreas abertas com solos 

arenosos, formando tapetes sobre o solo. Suas flores são tubulares com p

a branco e produzem néctar. Uma grande variedade de insetos visitam suas flores, 

incluindo vespas, moscas, borboletas e abelhas

espécie ruderal que pode manter a comunidade de abelhas em benefíci

que necessitam da polinização, uma das principais visitantes do néctar floral da 

é a abelha africana1. 

 

Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud.

Erva ou subarbusto de substrato terrícola. 

Norte (Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do 

Características e importância 

Caule: indumento e seção transversal hirsuto e cilíndrico. Folha com pseudo pecíolo 

presente; forma elíptica/estreitamente elíptica/linear; indumento adaxial estrigos/hirsuto; 

umento abaxial estrigoso/hirsuto; veia secundária não evidente. Inflorescência: bráctea 

ovada; glomérulos com 15 flores ou mais. Flor: simetria hexâmera; forma do lóbulo do 

cálice estreitamente elíptico. Cor da corola: rósea/lilás/raramente branca; estigma

Fruto: mericarpo. Semente: contorno ovado; superfície adaxial leve granulosa; superfície 

Espécie anual que ocorre principalmente em áreas abertas com solos 

arenosos, formando tapetes sobre o solo. Suas flores são tubulares com p

a branco e produzem néctar. Uma grande variedade de insetos visitam suas flores, 

incluindo vespas, moscas, borboletas e abelhas3. Richardia grandiflora

espécie ruderal que pode manter a comunidade de abelhas em benefício de outras espécies 

que necessitam da polinização, uma das principais visitantes do néctar floral da 
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(Cham. & Schltdl.) Steud. 

Norte (Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato 

(Paraná, Rio Grande do 

Caule: indumento e seção transversal hirsuto e cilíndrico. Folha com pseudo pecíolo 

presente; forma elíptica/estreitamente elíptica/linear; indumento adaxial estrigos/hirsuto; 

umento abaxial estrigoso/hirsuto; veia secundária não evidente. Inflorescência: bráctea 

ovada; glomérulos com 15 flores ou mais. Flor: simetria hexâmera; forma do lóbulo do 

cálice estreitamente elíptico. Cor da corola: rósea/lilás/raramente branca; estigma trífido. 

Fruto: mericarpo. Semente: contorno ovado; superfície adaxial leve granulosa; superfície 

Espécie anual que ocorre principalmente em áreas abertas com solos 

arenosos, formando tapetes sobre o solo. Suas flores são tubulares com pétalas de cor lilás 

a branco e produzem néctar. Uma grande variedade de insetos visitam suas flores, 

Richardia grandiflora é uma importante 

o de outras espécies 

que necessitam da polinização, uma das principais visitantes do néctar floral da Richardia 
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Referências 
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3MAIA-SILVA, C. et al. Guia de Plantas Visitadas por Abelhas na Caatinga. 1. ed. 
Fortaleza: Fundação Brasil Cidadão, 2012. 119 p. 
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Tarenaya longicarpa 

Mussambê 

Cleomaceae 

 

Forma de vida 

Arbusto/Erva de substrato aquático ou terrícola.

 

Origem 

Nativa. 

 

Distribuição 

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro

Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo,

Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

 

Características e importância

Caule: indumento puberulento(s) glandular(es). Folha: tipo composta(s) palmada(s) com 

folíolo(s); pecíolo(s) inerme(s); lâmina(s) in

Inflorescência: bráctea(s) pecíolo(s) sem espinho(s) na(s) base; tipo racemo(s) 

corimbiforme(s). Flor: pétala(s) oblonga(s); estigma(s) capitados(s); estilete(s) não 

elongado(s). Fruto: formato cilíndrico(s); gi

estames grandes, folhas membranáceas, discolores verdes, inflorescência ereta, cálice 

verde, corola e estames rosados². Arbusto perene e espinhento cresce em áreas alagadas da 

caatinga em pleno sol, folhas dividi

seis estames com filetes da cor vinho, frutos longos e finos². O extrato aquoso das folhas 

desta espécie apresenta atividade antibacteriana³.

 

Referências 

¹SOARES NETO, R. L..Tarenaya
Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB606415
Acesso em: 08 mar. 2022 

Tarenaya longicarpa Soares Neto & Roalson 

Arbusto/Erva de substrato aquático ou terrícola. 

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro

Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo,

Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Características e importância 

indumento puberulento(s) glandular(es). Folha: tipo composta(s) palmada(s) com 

folíolo(s); pecíolo(s) inerme(s); lâmina(s) inerme(s); margem(ns) serrulada(s) ciliada(s). 

Inflorescência: bráctea(s) pecíolo(s) sem espinho(s) na(s) base; tipo racemo(s) 

corimbiforme(s). Flor: pétala(s) oblonga(s); estigma(s) capitados(s); estilete(s) não 

elongado(s). Fruto: formato cilíndrico(s); ginóforo menor que o fruto(s)¹.

estames grandes, folhas membranáceas, discolores verdes, inflorescência ereta, cálice 

verde, corola e estames rosados². Arbusto perene e espinhento cresce em áreas alagadas da 

caatinga em pleno sol, folhas divididas em 5-7 folíolos, flores com quatro pétalas alvas e 

seis estames com filetes da cor vinho, frutos longos e finos². O extrato aquoso das folhas 

desta espécie apresenta atividade antibacteriana³. 

Tarenaya in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de 
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB606415
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Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro-

Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina). 

indumento puberulento(s) glandular(es). Folha: tipo composta(s) palmada(s) com 

erme(s); margem(ns) serrulada(s) ciliada(s). 

Inflorescência: bráctea(s) pecíolo(s) sem espinho(s) na(s) base; tipo racemo(s) 

corimbiforme(s). Flor: pétala(s) oblonga(s); estigma(s) capitados(s); estilete(s) não 

nóforo menor que o fruto(s)¹. Flores alvas, 

estames grandes, folhas membranáceas, discolores verdes, inflorescência ereta, cálice 

verde, corola e estames rosados². Arbusto perene e espinhento cresce em áreas alagadas da 

7 folíolos, flores com quatro pétalas alvas e 

seis estames com filetes da cor vinho, frutos longos e finos². O extrato aquoso das folhas 

. Jardim Botânico do Rio de 
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB606415. 

 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB606415
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²SOARES NETO, R. L. et al. Cleomaceae Brecht. & J. Presl. no Estado da Paraíba, Brasil. 
Hoehnea, v. 48, 2021.  
 
³BEZERRA, J. W. A. Composição Química e atividade antibacteriana de Tarenaya 
longicarpa Soares Neto & Roalson (CLEOMACEAE). Tópicos multidisciplinares em 
Ciências Biológicas 2, Organizador Edson da Silva. – Ponta Grossa, PR: Atena, 2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Turnera subulata 

Chanana; boa noite; onze horas

Turneraceae 

 

Forma de vida 

Arbusto. 

 

Origem 

Nativa. 

 

Distribuição 

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia.

 

Características e importância

Espécie perene que ocorre principalmente em áreas abertas. Suas flores possuem pétalas 

com coloração creme e base de cor roxa escura². Caule com tricomas simples, folhas em 

estípulas rudimentares². Possui flor bissexuada com simetria actinomorfa, estilete presente, 

estigma trífido³. As flores de 

insetos e principalmente as abelhas nativas¹. A chanana é ornamental e pode ser utilizad

em jardins de flora melífera com a finalidade de fornecer néctar e pólen para as abelhas 

nativas¹ .  

 

Referências 

¹MAIA-SILVA, C. et al. Guia de Plantas Visitadas por Abelhas na Caatinga
Fortaleza: Fundação Brasil Cidadão, 2012. 119 p.
 
²ROCHA, L.; ARBO, M. M. 
Janeiro.Disponível em: http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21354
em: 01 nov. 2021 
 

 

 

Sm. 

Chanana; boa noite; onze horas 

Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. 

Características e importância 

Espécie perene que ocorre principalmente em áreas abertas. Suas flores possuem pétalas 

com coloração creme e base de cor roxa escura². Caule com tricomas simples, folhas em 

ntares². Possui flor bissexuada com simetria actinomorfa, estilete presente, 

estigma trífido³. As flores de Turnera subulata possuem presença de odor³, atraindo muitos 

insetos e principalmente as abelhas nativas¹. A chanana é ornamental e pode ser utilizad

em jardins de flora melífera com a finalidade de fornecer néctar e pólen para as abelhas 

Guia de Plantas Visitadas por Abelhas na Caatinga
Fortaleza: Fundação Brasil Cidadão, 2012. 119 p. 

²ROCHA, L.; ARBO, M. M. Turnera in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de 
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21354
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Espécie perene que ocorre principalmente em áreas abertas. Suas flores possuem pétalas 

com coloração creme e base de cor roxa escura². Caule com tricomas simples, folhas em 

ntares². Possui flor bissexuada com simetria actinomorfa, estilete presente, 

possuem presença de odor³, atraindo muitos 

insetos e principalmente as abelhas nativas¹. A chanana é ornamental e pode ser utilizada 

em jardins de flora melífera com a finalidade de fornecer néctar e pólen para as abelhas 

Guia de Plantas Visitadas por Abelhas na Caatinga. 1. ed. 

. Jardim Botânico do Rio de 
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21354.  Acesso 

 

http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB21354


 

Varronia leucocephala 

Buquê-de-noiva; Moleque

Boraginaceae 

 

Origem 

Nativa (endêmica do bioma Caatinga).

 

Forma de vida 

Arbusto ou subarbusto. 

 

Distribuição 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Sergipe). 

 

Características e importância

As folhas apresentam forma lanceolada ou ovada, a base da folha é obtusa e o ápice agudo, 

a face adaxial da folha é estrigosa e a face abaxial tomentosa. Apresentam tricomas 

simples e são pecioladas. O caule apresenta indumento estrigoso e velutino. As 

inflorescências apresentam indumento velutino, posição terminal e são do tipo 

capituliforme. Os cálices das flores são campanulados com lobos agudos. A corola é 

infundibuliforme com mais de 2 cent

conformação ovóide e indumento glabro.

bordas de estradas e bordas de matas

intensa radiação solar como retenção de lipí

tricomas.3 Essa espécie é endêmica da Caatinga, usada na medicina tradicional para 

reumatismo, indigestão, hemorragias e inflamações e com potencial ornamental,

estudos sobre conservação, produção e m

com fungos arbusculares contribui para um aumento significativo no crescimento das 

estacas dessa espécie.5Varronia leucocephala

abelhas. Entre as abelhas visitantes

longipalpis e Perditomorpha

arronia leucocephala (Moric.) J. S. Mill. 

noiva; Moleque-duro 

Nativa (endêmica do bioma Caatinga). 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Características e importância 

As folhas apresentam forma lanceolada ou ovada, a base da folha é obtusa e o ápice agudo, 

a face adaxial da folha é estrigosa e a face abaxial tomentosa. Apresentam tricomas 

ladas. O caule apresenta indumento estrigoso e velutino. As 

inflorescências apresentam indumento velutino, posição terminal e são do tipo 

capituliforme. Os cálices das flores são campanulados com lobos agudos. A corola é 

infundibuliforme com mais de 2 centímetros de comprimento. O fruto apresenta 

conformação ovóide e indumento glabro.1 Varronia leucocephala pode ser encontrada em 

bordas de estradas e bordas de matas2, e apresenta adaptações a altas temperaturas e 

intensa radiação solar como retenção de lipídios e amido, parênquima e alta densidade de 

Essa espécie é endêmica da Caatinga, usada na medicina tradicional para 

reumatismo, indigestão, hemorragias e inflamações e com potencial ornamental,

estudos sobre conservação, produção e manejo dessa espécie são necessários. A associação 

com fungos arbusculares contribui para um aumento significativo no crescimento das 

Varronia leucocephala é importante para manter a diversidade de 

abelhas. Entre as abelhas visitantes dessa flora estão Psaenythia variabilis

Perditomorpha sp. A espécie Ceburglus longipalpis mantém dependência 
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Rio Grande do Norte e 

As folhas apresentam forma lanceolada ou ovada, a base da folha é obtusa e o ápice agudo, 

a face adaxial da folha é estrigosa e a face abaxial tomentosa. Apresentam tricomas 

ladas. O caule apresenta indumento estrigoso e velutino. As 

inflorescências apresentam indumento velutino, posição terminal e são do tipo 

capituliforme. Os cálices das flores são campanulados com lobos agudos. A corola é 

ímetros de comprimento. O fruto apresenta 

pode ser encontrada em 

, e apresenta adaptações a altas temperaturas e 

dios e amido, parênquima e alta densidade de 

Essa espécie é endêmica da Caatinga, usada na medicina tradicional para 

reumatismo, indigestão, hemorragias e inflamações e com potencial ornamental,4 portanto, 

anejo dessa espécie são necessários. A associação 

com fungos arbusculares contribui para um aumento significativo no crescimento das 

é importante para manter a diversidade de 

Psaenythia variabilis, Ceburglus 

mantém dependência 

 



161 
 

com a Varronia e é considerada uma espécie de abelha ameaçada por competição e 

extinção.6 

 

Referências 
2CASTRO, A. S.; CAVALCANTE, A. Flores da Caatinga. Campina Grande: Instituto 
Nacional do Semiárido Fundação Brasil Cidadão, 2010, 116 p. 
 
5FERNANDES, M. D. S. DA S. et al. Arbuscular mycorrhizal fungi and auxin associated 
with microelements in the development of cuttings of Varronia leucocephala. Revista 
Agrícola e Ambiental, v. 23, n. 3, p. 167-174, 2019. 
 
6MOURA, D. C.; PEREIRA, T. M. S.; DE FARIAS, G. C.; LEITE, J. E. M. Abelhas e 
espécies melitófitas da mata ciliar do riacho Salgadeira, município de Alcantil, Paraíba. 
Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 13, n. 3, p. 392-398, 
2018. 
 
4SOUZA, V. F. D.; SANTOS, C. A. G.; MELO, J. I. M. D. Boraginales Juss. ex Bercht. & 
J. Presl em uma área de Caatinga na Microrregião do Curimataú Ocidental, Estado da 
Paraíba, Nordeste do Brasil. Hoehnea, v. 48, p. 1-13, 2021. 
 
1STAPF, M. N. S.; SILVA, T. S. Varronia in Flora e Funga do Brasil. Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro.Disponível em: https://floradobrasil.jbrj.gov.br/FB105425. Acesso em: 
15 abr. 2022. 
 
3TÖLKE, E. E. A. D.; DE MELO, J. I. M.; CARMELLO-GUERREIRO, S. M.; 
LACCHIA, A. P. S. Leaf anatomy with emphasis on separation of two species of Varronia 
P.Br. (Cordiaceae) of the Brazilian semi-arid region. Braz. J. Bot, v. 36, n. 3, p. 189-201, 
2013. 
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Ipomoea longeramosa 

Jetirana-de-mocó 

Convolvulaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Trepadeira volúvel ou rastejante.

 

Distribuição 

Norte (Amazonas, Pará e Roraima), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), Centro

Sul, Mato Grosso), Sudeste (Minas Gerais).

 

Características e importância

Látex ausente; ramos hirsutos (pêlos longos, e flexíveis); flores de corola amarela com 

fauce do tubo vinácea; inflorescências axilares e unifloras; folhas simples, faces 

concolores, alternas, membraná

base assimétrica, glabrescente, com tricomas amarelados glandulares, simples e restritos a 

nervura principal; o pecíolo é hirsuto, semicircular, piloso; cálice com sépalas 

membranáceas iguais e gla

piloso, e a raiz é axial, com coloração marrom; sementes elipsoides

áreas antrópicas2. Ipomoea longeramosa 

regiões semiáridas, encontrada principalmente no nordeste do Brasil

floração ocorre em fevereiro, maio e julho, a frutificação ocorre em maio e julho. A 

espécie apresenta importância ornamental

espécie. 

 

 

 

Ipomoea longeramosa Choisy 

Trepadeira volúvel ou rastejante. 

Norte (Amazonas, Pará e Roraima), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do 

Sudeste (Minas Gerais). 

Características e importância 

Látex ausente; ramos hirsutos (pêlos longos, e flexíveis); flores de corola amarela com 

fauce do tubo vinácea; inflorescências axilares e unifloras; folhas simples, faces 

concolores, alternas, membranáceas, ápice agudo a arredondado, margem inteira a ciliada, 

base assimétrica, glabrescente, com tricomas amarelados glandulares, simples e restritos a 

nervura principal; o pecíolo é hirsuto, semicircular, piloso; cálice com sépalas 

membranáceas iguais e glabras; o caule é volúvel, cilíndrico, com indumento hirsuto a 

piloso, e a raiz é axial, com coloração marrom; sementes elipsoides2

Ipomoea longeramosa é uma espécie bem estabelecida e dispersa em 

ntrada principalmente no nordeste do Brasil

floração ocorre em fevereiro, maio e julho, a frutificação ocorre em maio e julho. A 

espécie apresenta importância ornamental1. Poucos estudos foram encontrados sobre essa 
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Norte (Amazonas, Pará e Roraima), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Oeste (Goiás, Mato Grosso do 

Látex ausente; ramos hirsutos (pêlos longos, e flexíveis); flores de corola amarela com 

fauce do tubo vinácea; inflorescências axilares e unifloras; folhas simples, faces 

ceas, ápice agudo a arredondado, margem inteira a ciliada, 

base assimétrica, glabrescente, com tricomas amarelados glandulares, simples e restritos a 

nervura principal; o pecíolo é hirsuto, semicircular, piloso; cálice com sépalas 

bras; o caule é volúvel, cilíndrico, com indumento hirsuto a 

2. A espécie habita 

é uma espécie bem estabelecida e dispersa em 

ntrada principalmente no nordeste do Brasil3. O período de 

floração ocorre em fevereiro, maio e julho, a frutificação ocorre em maio e julho. A 

. Poucos estudos foram encontrados sobre essa 
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Referências 
1LIMA, A. P. S.; MELO, J. I. M. Ipomoea L. (Convolvulaceae) na mesorregião agreste do 
Estado da Paraíba, Nordeste brasileiro. Hoehnea, v. 46, p. 1–21, 2019. 

2SIMÃO-BIANCHINI, R.; FERREIRA, P.P.A.; VASCONCELOS, L.V. 2020. Ipomoea in 
Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobra
sil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB17001. Acesso em: 25 out. 2021. 
 
3WOOD, J. R. I.; SCOTLAND, R. W. Notes on Ipomoea L. (Convolvulaceae) in Cuba and 
neighbouring islands with a checklist of species found in Cuba. CrossMark, v. 72, n. 45, 
2017. 
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Oxalis divaricata 

Trevo; azedinha 

Oxalidaceae 

 

Origem 

Nativa (endêmica do brasil).

 

Forma de vida 

Erva. 

 

Ditribuição 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Sergipe), Centro-Oeste (Goiás) e Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro).

 

Características e importância

Raízes do tipo fibrosas. Caule do tipo haste. Folhas com disposição espiralada, folíolos 

persistentes, estípulas ausentes, ápices retusos emarginados inteiros obtusos, pecíolos 

pilosos. Raque foliar presente, superfície adaxial glabr

medianos oblongas. Inflorescência do tipo dicásio, pedúnculos pilosos. Flor com pedicelos 

pilosos, sépalas glabras, calosidades ausentes, corola amarela, estigmas lobados¹.

 

Referências 

¹FIASCHI, P.; COSTA-LIMA, J. L.;
Flora do Brasil 2020. Jardim
sil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB12460
 

 

 

 

 

Mart. ex Zucc. 

Nativa (endêmica do brasil). 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Oeste (Goiás) e Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro).

rísticas e importância 

Raízes do tipo fibrosas. Caule do tipo haste. Folhas com disposição espiralada, folíolos 

persistentes, estípulas ausentes, ápices retusos emarginados inteiros obtusos, pecíolos 

pilosos. Raque foliar presente, superfície adaxial glabra, superfície abaxial glabra, folíolos 

medianos oblongas. Inflorescência do tipo dicásio, pedúnculos pilosos. Flor com pedicelos 

pilosos, sépalas glabras, calosidades ausentes, corola amarela, estigmas lobados¹.

LIMA, J. L.;  M. C. de ABREU; COSTA, T.S. 2020. 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:

r/reflora/floradobrasil/FB12460. Acesso em: 15 nov. 2021. 
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Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Oeste (Goiás) e Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro). 

Raízes do tipo fibrosas. Caule do tipo haste. Folhas com disposição espiralada, folíolos 

persistentes, estípulas ausentes, ápices retusos emarginados inteiros obtusos, pecíolos 

a, superfície abaxial glabra, folíolos 

medianos oblongas. Inflorescência do tipo dicásio, pedúnculos pilosos. Flor com pedicelos 

pilosos, sépalas glabras, calosidades ausentes, corola amarela, estigmas lobados¹. 

M. C. de ABREU; COSTA, T.S. 2020. Oxalis in 
em: http://floradobra
 



 

Pavonia cancellata 

Malva-rasteira; violeta; corda

Malvaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Erva. 

 

Distribuição 

Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Norte (Amazonas, Pará), Nordeste 

(Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Norte), Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo).

 

Características e importância

Trepadeira rastejante e ruderal; er

concolores ou discolores, simples, palmatinérveas, pecioladas, alternas, margens 

irregulares e serreadas; o limbo é piloso em ambas as faces; suas flores são grandes 

solitárias, actinomorfas com pétalas ama

pedicelos são articulados; botões florais verdes com tricomas; os estames são soldados por 

meio dos filetes e o estigma fica mais alto que os estames; estames são cor de vinho e 

numerosos, estigma amarelo; apr

esverdeado revestido por indumento de pêlos visíveis e contrastantes; frutos 

esquizocárpicos; sementes reniformes ou obovóides com endosperma ausente ou 

abundante1,2. As flores da Pavonia 

em solos arenosos do nordeste brasileiro e florescem entre junho e fevereiro e podem ser 

encontradas em áreas antropizadas

meio dia2. Como importância, a famíli

medicinais e alimentícios e também importância econômica na produção de fibras para 

Pavonia cancellata (L.) Cav. 

rasteira; violeta; corda-de-viola 

Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Norte (Amazonas, Pará), Nordeste 

(Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo). 

Características e importância 

Trepadeira rastejante e ruderal; erva ereta de mais ou menos 50 cm de altura. Folhas 

concolores ou discolores, simples, palmatinérveas, pecioladas, alternas, margens 

irregulares e serreadas; o limbo é piloso em ambas as faces; suas flores são grandes 

solitárias, actinomorfas com pétalas amarelas e a área central púrpura, bissexuada; os 

pedicelos são articulados; botões florais verdes com tricomas; os estames são soldados por 

meio dos filetes e o estigma fica mais alto que os estames; estames são cor de vinho e 

numerosos, estigma amarelo; apresenta grandes grãos de pólen; cálice verde piloso; caule 

esverdeado revestido por indumento de pêlos visíveis e contrastantes; frutos 

esquizocárpicos; sementes reniformes ou obovóides com endosperma ausente ou 

Pavonia podem ser auto-fecundadas3. Essas plantas são comuns 

em solos arenosos do nordeste brasileiro e florescem entre junho e fevereiro e podem ser 

encontradas em áreas antropizadas1,3. As flores apresentam antese diurnae se fecham ao 

. Como importância, a família dessa espécie possui potenciais ornamentais, 

medicinais e alimentícios e também importância econômica na produção de fibras para 
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Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Norte (Amazonas, Pará), Nordeste 

Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste 

va ereta de mais ou menos 50 cm de altura. Folhas 

concolores ou discolores, simples, palmatinérveas, pecioladas, alternas, margens 

irregulares e serreadas; o limbo é piloso em ambas as faces; suas flores são grandes 

relas e a área central púrpura, bissexuada; os 

pedicelos são articulados; botões florais verdes com tricomas; os estames são soldados por 

meio dos filetes e o estigma fica mais alto que os estames; estames são cor de vinho e 

esenta grandes grãos de pólen; cálice verde piloso; caule 

esverdeado revestido por indumento de pêlos visíveis e contrastantes; frutos 

esquizocárpicos; sementes reniformes ou obovóides com endosperma ausente ou 

. Essas plantas são comuns 

em solos arenosos do nordeste brasileiro e florescem entre junho e fevereiro e podem ser 

. As flores apresentam antese diurnae se fecham ao 

a dessa espécie possui potenciais ornamentais, 

medicinais e alimentícios e também importância econômica na produção de fibras para 
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indústria têxtil2. Essa espécie é importante para a abelha Ptilothrix Plumata e para o 

besouro Pristimerus calcaratus, uma das principais polinizadoras3. 

 

Referências 
1ESTEVES, G. 2015. Pavonia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB9124. Acesso 
em: 31 Out. 2021. 
 
2ESTEVES, G. L. Flora da Reserva Ducke, Amazonas, Brasil: Malvaceae. Rodriguésia, 
v. 52, n. 2, p. 205–206, 2006. 

3SCHLINDWEIN, C.; MARTINS, C. F. Competition between the oligolectic bee 
Ptilothrix plumata (Anthophoridae) and the flower closing beetle Pristimerus calcaratus 
(Curculionidae) for floral resources of Pavonia cancellata (Malvaceae). Plant Syst. Evol., 
v. 224, p. 183–194, 2000. 
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Sida galheirensis Ulbr.

Malva; ervaço; malva

Malvaceae 

 

Origem 

Nativa (endêmica do Brasil).

 

Forma de vida 

Subarbusto. 

 

Distribuição 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio

Norte, Sergipe). Essas espécies estão presentes nos biomas da Caatinga, do Cerrado, e da 

Mata Atlântica. Também pode ser encontrada em baixas densidades na região Sul do 

Brasil. 

 

Características e importância

Espécie subarbustiva que ocorre prin

são grandes, terminais, com pétalas amarelas e a região central vermelha. Apresentam raiz 

do tipo axial; tricomas estrelados; caules eretos; folhas concolores com estípulas menores 

que 1 cm de comprimen

serreadas. Os Frutos são esquizocárpicos

solitárias, visitam suas flores para coletar pólen

as abelhas são os principais polinizadores. Essa espécie apresenta alta densidade absoluta 

em ambientes degradados

atividades antioxidantes1. Essa espécie apresenta potencial para produção de feno, sendo 

uma alternativa de consumo e um meio para preservação das espécies nativas da Caatinga

 

Referências 
1ANTAS E SILVA, D. et al
galheirensis Ulbr. (Malvaceae). 

Ulbr. 

Malva; ervaço; malva-roxa 

Nativa (endêmica do Brasil). 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio

Norte, Sergipe). Essas espécies estão presentes nos biomas da Caatinga, do Cerrado, e da 

Mata Atlântica. Também pode ser encontrada em baixas densidades na região Sul do 

Características e importância 

Espécie subarbustiva que ocorre principalmente em áreas abertas e degradadas. Suas flores 

são grandes, terminais, com pétalas amarelas e a região central vermelha. Apresentam raiz 

do tipo axial; tricomas estrelados; caules eretos; folhas concolores com estípulas menores 

que 1 cm de comprimento, forma lanceolada, base obtusa, ápice agudo e margens 

serreadas. Os Frutos são esquizocárpicos2. Muitas espécies de abelhas, principalmente as 

solitárias, visitam suas flores para coletar pólen5. O período de floração ocorre em abril e 

principais polinizadores. Essa espécie apresenta alta densidade absoluta 

em ambientes degradados3 e apresenta importância na medicina tradicional devido às 

. Essa espécie apresenta potencial para produção de feno, sendo 

alternativa de consumo e um meio para preservação das espécies nativas da Caatinga

et al. Constituintes químicos e atividade antioxidante de Sida 
Ulbr. (Malvaceae). Quim. Nova, v. 29, n. 6, p. 1250-1254, 2006.
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Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Sergipe). Essas espécies estão presentes nos biomas da Caatinga, do Cerrado, e da 

Mata Atlântica. Também pode ser encontrada em baixas densidades na região Sul do 

cipalmente em áreas abertas e degradadas. Suas flores 

são grandes, terminais, com pétalas amarelas e a região central vermelha. Apresentam raiz 

do tipo axial; tricomas estrelados; caules eretos; folhas concolores com estípulas menores 

to, forma lanceolada, base obtusa, ápice agudo e margens 

. Muitas espécies de abelhas, principalmente as 

. O período de floração ocorre em abril e 

principais polinizadores. Essa espécie apresenta alta densidade absoluta 

e apresenta importância na medicina tradicional devido às 

. Essa espécie apresenta potencial para produção de feno, sendo 

alternativa de consumo e um meio para preservação das espécies nativas da Caatinga4. 

. Constituintes químicos e atividade antioxidante de Sida 
1254, 2006. 
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2BOVINI, M.G. 2020. Sida in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB9213. Acesso em: 31 
out. 2021. 
 
3GALINDO, I. C. de L. et al. Relações solo-vegetação em áreas sob processo de 
desertificação no município de Jataúba, PE. R. Bras. Ci. Solo, v. 32, p. 1283-1296, 2008.  
 
4LEÃO, E. DE S. et al. Analysis of the potentiality haying of native forage species in 
semiarid region. Semina: Ciências Agrárias, v. 38, n. 5, p. 3319-3330, 2017. 
 
5MAIA-SILVA, C. et al. Guia de Plantas Visitadas por Abelhas na Caatinga. 1. ed. 
Fortaleza: Fundação Brasil Cidadão, 2012. 119 p. 
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Sida spinosa L. 

Zum-zum; sida-espinhosa; 

malva-espinhosa 

Malvaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Subarbusto escandente. 

 

Distribuição 

Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe).

(Minas Gerais, Rio de Janeiro). Sul (Paraná, Rio Grande do Sul). Também é naturalizada 

no Norte e Oeste da Austrália.

 

Características e importância

Folhas membranáceas com cores levemente bicolor, presença de 

base obtusa, ápice agudo e margens serreadas; caule de posição ereta; raízes axiais; flores 

axilares solitárias, amarelas pálidas; sépalas verdes acinzentadas, estames amarelos, frutos 

carpídeos, esquizocárpicos; tricomas retrorsos,

com 5 mericarpos1. Cerca de 80 cm de altura, de áreas antrópicas, abertas e ensolaradas

espécie é comumente encontrada em áreas de pastagens, estradas e locais perturbados

espécie Sida spinosa apresenta 

tradicionais, alguns estudos apontam atividades antioxidantes e antiparasita, podendo a 

espécie ser utilizada na medicina como alternativa para produção de medicamentos de 

baixo custo3. Diversos estudos a

tratamentos de doenças, pois servem como diuréticos, vermífugos, ansiolíticos, e para 

tratamentos de diarréia, febre, asma, malária, entre outras

 

espinhosa;  

Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe). Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul). Sudeste 

(Minas Gerais, Rio de Janeiro). Sul (Paraná, Rio Grande do Sul). Também é naturalizada 

no Norte e Oeste da Austrália. 

Características e importância 

Folhas membranáceas com cores levemente bicolor, presença de estípulas, forma ovada, 

base obtusa, ápice agudo e margens serreadas; caule de posição ereta; raízes axiais; flores 

axilares solitárias, amarelas pálidas; sépalas verdes acinzentadas, estames amarelos, frutos 

carpídeos, esquizocárpicos; tricomas retrorsos, simples, estrelados. Fruto esquizocárpico 

. Cerca de 80 cm de altura, de áreas antrópicas, abertas e ensolaradas

espécie é comumente encontrada em áreas de pastagens, estradas e locais perturbados

apresenta significativa importância na medicina de populações 

tradicionais, alguns estudos apontam atividades antioxidantes e antiparasita, podendo a 

espécie ser utilizada na medicina como alternativa para produção de medicamentos de 

. Diversos estudos apontam o potencial de espécies do gênero 

tratamentos de doenças, pois servem como diuréticos, vermífugos, ansiolíticos, e para 

tratamentos de diarréia, febre, asma, malária, entre outras2. 
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Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Oeste (Mato Grosso do Sul). Sudeste 

(Minas Gerais, Rio de Janeiro). Sul (Paraná, Rio Grande do Sul). Também é naturalizada 

estípulas, forma ovada, 

base obtusa, ápice agudo e margens serreadas; caule de posição ereta; raízes axiais; flores 

axilares solitárias, amarelas pálidas; sépalas verdes acinzentadas, estames amarelos, frutos 

simples, estrelados. Fruto esquizocárpico 

. Cerca de 80 cm de altura, de áreas antrópicas, abertas e ensolaradas1. A 

espécie é comumente encontrada em áreas de pastagens, estradas e locais perturbados4. A 

significativa importância na medicina de populações 

tradicionais, alguns estudos apontam atividades antioxidantes e antiparasita, podendo a 

espécie ser utilizada na medicina como alternativa para produção de medicamentos de 

pontam o potencial de espécies do gênero Sidapara 

tratamentos de doenças, pois servem como diuréticos, vermífugos, ansiolíticos, e para 
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3RAKESH, T. Screening for phytochemical, flavonoid content, antioxidant and 
anthelmintic potential of Sida spinosa. International Journal of Pharmaceutical 
Sciences and Research, v. 10, n. 12, p. 5587-5591, 2019. 
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Waltheria indica L.

Manhã-sonolenta; malva; 

folha-de-veludo 

Malvaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Subarbusto. 

 

Distribuição 

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins). Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe). 

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso). Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo). Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina). 

 

Características e importância

Essa espécie pode ser encontrada em 

abandonados e bordas de florestas

2 m de altura, caule ereto, simples, indumento piloso, tricomas estrelados sésseis ou curtos 

estipitados. Raízes marrons. Folhas alternas, pilosas, espiraladas, consistência cartácea, 

faces discolores verdes com face inferior parda, base da lâmina cordada, ápice da lâmina 

agudo, face adaxial pilosa. Inflorescências: pedúnculos longos, curtos ou ausentes. Posição 

das inflorescências: axilares ao longo dos ramos e densas. Estigmas arredondados 

plumosos1,4. Cálice esverdeado, corola amarela ou laranja, estames amarelados. As flores 

fornecem néctar para abelhas e vespas

diversos países da África, América do Sul e Havaí. Serve de tratamento para dores, 

convulsões, inflamações, diarréias, conjuntivites, anemias e asma. A espécie também é 

usada como anti-bacteriana, anti

L. 

sonolenta; malva;  

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins). Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe). 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso). Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo). Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, 

Características e importância 

Essa espécie pode ser encontrada em ambientes antrópicos como beiras de estradas, pastos 

abandonados e bordas de florestas3. Apresenta cerca de 90 cm de altura e pode alcançar até 

2 m de altura, caule ereto, simples, indumento piloso, tricomas estrelados sésseis ou curtos 

marrons. Folhas alternas, pilosas, espiraladas, consistência cartácea, 

faces discolores verdes com face inferior parda, base da lâmina cordada, ápice da lâmina 

agudo, face adaxial pilosa. Inflorescências: pedúnculos longos, curtos ou ausentes. Posição 

inflorescências: axilares ao longo dos ramos e densas. Estigmas arredondados 

. Cálice esverdeado, corola amarela ou laranja, estames amarelados. As flores 

fornecem néctar para abelhas e vespas2. A espécie é usada na medicina tradicional de 

rsos países da África, América do Sul e Havaí. Serve de tratamento para dores, 

convulsões, inflamações, diarréias, conjuntivites, anemias e asma. A espécie também é 

bacteriana, anti-fungicida e como sedativo4. 
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Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins). Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe). 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso). Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo). Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, 

ambientes antrópicos como beiras de estradas, pastos 

. Apresenta cerca de 90 cm de altura e pode alcançar até 

2 m de altura, caule ereto, simples, indumento piloso, tricomas estrelados sésseis ou curtos 

marrons. Folhas alternas, pilosas, espiraladas, consistência cartácea, 

faces discolores verdes com face inferior parda, base da lâmina cordada, ápice da lâmina 

agudo, face adaxial pilosa. Inflorescências: pedúnculos longos, curtos ou ausentes. Posição 

inflorescências: axilares ao longo dos ramos e densas. Estigmas arredondados 

. Cálice esverdeado, corola amarela ou laranja, estames amarelados. As flores 

. A espécie é usada na medicina tradicional de 

rsos países da África, América do Sul e Havaí. Serve de tratamento para dores, 

convulsões, inflamações, diarréias, conjuntivites, anemias e asma. A espécie também é 
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Waltheria operculata 

Malvaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Arbusto ou subarbusto ou erva.

 

Distribuição 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 

Sergipe), Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso).

 

Características e importância

Essa espécie é encontrada nos biomas da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado, e em 

florestas ciliares e de galeria. Apre

estípulas foliáceas. Folhas com filotaxia alterna espiraladas e consistência cartácea. 

Lâminas das folhas concolores, base da lâmina arredondada e ápice da lâmina agudo. 

Inflorescências em pedúnculos l

Bractéolas elípticas ou estreitamente elípticas. Forma dos estigmas alongados e plumosos. 

Ápice dos frutos truncados

preservadas do semiárido dos estados

científico sobre a importância medicinal, econômica e social sobre essa espécie foi 

encontrado, entretanto, essa espécie apresenta importância ecológica devido ao seu sistema 

de polinização por abelhas3

 

Referências 
1COUTINHO, T. S.; COLLI
Brasil 2020. Jardim Botânico
v.br/reflora/floradobrasil/FB25773
 

Waltheria operculata Rose 

Arbusto ou subarbusto ou erva. 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso). 

Características e importância 

Essa espécie é encontrada nos biomas da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado, e em 

florestas ciliares e de galeria. Apresenta caule ereto, tricomas simples e consistência das 

estípulas foliáceas. Folhas com filotaxia alterna espiraladas e consistência cartácea. 

Lâminas das folhas concolores, base da lâmina arredondada e ápice da lâmina agudo. 

Inflorescências em pedúnculos longos e na posição das axilas ao longo dos ramos. 

Bractéolas elípticas ou estreitamente elípticas. Forma dos estigmas alongados e plumosos. 

Ápice dos frutos truncados1. Essa espécie apresenta baixa abundância em regiões 

preservadas do semiárido dos estados da Paraíba2. Até o momento, nenhum estudo 

científico sobre a importância medicinal, econômica e social sobre essa espécie foi 

encontrado, entretanto, essa espécie apresenta importância ecológica devido ao seu sistema 

3. 

COUTINHO, T. S.; COLLI-SILVA, M.; PIRANI, J. R. 2020. Waltheria
Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.go

v.br/reflora/floradobrasil/FB25773. Acesso em: 02 nov. 2021. 
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Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Essa espécie é encontrada nos biomas da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado, e em 

senta caule ereto, tricomas simples e consistência das 

estípulas foliáceas. Folhas com filotaxia alterna espiraladas e consistência cartácea. 

Lâminas das folhas concolores, base da lâmina arredondada e ápice da lâmina agudo. 

ongos e na posição das axilas ao longo dos ramos. 

Bractéolas elípticas ou estreitamente elípticas. Forma dos estigmas alongados e plumosos. 

. Essa espécie apresenta baixa abundância em regiões 

. Até o momento, nenhum estudo 

científico sobre a importância medicinal, econômica e social sobre essa espécie foi 

encontrado, entretanto, essa espécie apresenta importância ecológica devido ao seu sistema 

Waltheria in Flora do 
http://floradobrasil.jbrj.go

 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB25773
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB25773


174 
 

2RIBEIRO, T. DE O. et al. Diversidade do Banco de Sementes em Diferentes Áreas de 
Caatinga Manejadas no Semiárido da Paraíba, Brasil. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 
27, n. 1, p. 203-213, 2017. 
 
3RCPOL - Rede de catálogos polínicos online. Palinoecologia. Waltheria operculata Rose. 
disponível em: http://chaves.rcpol.org.br/. acesso em: 3 nov. 2021. 
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Boerhavia diffusa 

Erva-tostão; pega-pinto; joaninha;

aranha-vermelha 

Nyctaginaceae 

 

Origem 

Exótica. 

 

Forma de vida 

Erva. 

 

Distribuição 

Norte (Pará), Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do 

Norte), Centro-Oeste (Goiás, Mato 

Paulo) e Sul (Paraná). 

 

Características e importância

Essa espécie pode ser encontrada em vegetação de área antropizada. Apresenta 

ramificações difusas, o caule apresenta espinhos inermes e consistência 

de crescimento é decumbente ou procumbente. A filotaxia das folhas é oposta e a margem 

das folhas é inteira. As inflorescências apresentam posições terminais e são do tipo 

umbelas. O formato do perianto é campanulado e as flores apresenta

frutos são antocárpicos com formato obpiramidal. Apresentam glândulas.

apresenta potencial medicinal para produção de fármacos devido à presença de 

componentes bioativos, como flavonóides, em todas as partes da planta, princi

folhas, que servem como inibidores contra fungos e bactérias.

apresenta atividade antioxidante, e pode atuar no tratamento de doenças causadas por 

radicais livres.2 Extratos das folhas de 

efeito no tratamento de ratos diabéticos, foi notado que o extrato aumentou os níveis de 

insulina plasmática e reduziu os níveis de glucose no sangue, além de reduzir o colesterol, 

ácidos graxos livres, triglicerídeos e fosfolipídeos.

Boerhavia diffusa L. 

pinto; joaninha; 

Norte (Pará), Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do 

Oeste (Goiás, Mato Grosso), Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Características e importância 

Essa espécie pode ser encontrada em vegetação de área antropizada. Apresenta 

ramificações difusas, o caule apresenta espinhos inermes e consistência 

de crescimento é decumbente ou procumbente. A filotaxia das folhas é oposta e a margem 

das folhas é inteira. As inflorescências apresentam posições terminais e são do tipo 

umbelas. O formato do perianto é campanulado e as flores apresenta

frutos são antocárpicos com formato obpiramidal. Apresentam glândulas.

apresenta potencial medicinal para produção de fármacos devido à presença de 

componentes bioativos, como flavonóides, em todas as partes da planta, princi

folhas, que servem como inibidores contra fungos e bactérias.2 Essa espécie também 

apresenta atividade antioxidante, e pode atuar no tratamento de doenças causadas por 

Extratos das folhas de Boerhavia diffusa foram usados para

efeito no tratamento de ratos diabéticos, foi notado que o extrato aumentou os níveis de 

insulina plasmática e reduziu os níveis de glucose no sangue, além de reduzir o colesterol, 

ácidos graxos livres, triglicerídeos e fosfolipídeos.3 Devido a Boerhavia diffusa 
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Norte (Pará), Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do 

Grosso), Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Essa espécie pode ser encontrada em vegetação de área antropizada. Apresenta 

ramificações difusas, o caule apresenta espinhos inermes e consistência herbácea. A forma 

de crescimento é decumbente ou procumbente. A filotaxia das folhas é oposta e a margem 

das folhas é inteira. As inflorescências apresentam posições terminais e são do tipo 

umbelas. O formato do perianto é campanulado e as flores apresentam bractéolas. Os 

frutos são antocárpicos com formato obpiramidal. Apresentam glândulas.1 Essa espécie 

apresenta potencial medicinal para produção de fármacos devido à presença de 

componentes bioativos, como flavonóides, em todas as partes da planta, principalmente de 

Essa espécie também 

apresenta atividade antioxidante, e pode atuar no tratamento de doenças causadas por 

foram usados para verificar o 

efeito no tratamento de ratos diabéticos, foi notado que o extrato aumentou os níveis de 

insulina plasmática e reduziu os níveis de glucose no sangue, além de reduzir o colesterol, 

Boerhavia diffusa ser uma 
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espécie exótica na Caatinga, a retirada dela no ambiente pode ser aproveitada para 

produção de forragem animal, pois é uma espécie bem adaptada ao clima semiárido e que 

apresenta alto valor nutricional.4 Como aspecto negativo, essa espécie apresenta potencial 

invasor em áreas da Caatinga, podendo reduzir a diversidade local de espécies nativas e 

importantes para o ecossistema.5 
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Canavalia brasiliensis 

Feijão-de-porco 

Fabaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Liana, Volúvel, Trepadeira.

 

Ditribuição 

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito 

Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul) e com 

possíveis ocorrências no Amapá e em Santa Catarina.

 

Características e importância

Caule em ramos volúveis rastejantes, indumento glabrescente a pubescente. Folhas são 

folíolos elípticos a ovados, os ápices dos folíolos são agudos ou obtusos. Inflorescências de 

posições axilares. Flores com dentes inferiores dos cálices livres, cor da corola lilás ou 

rosa, estandarte com aurícula na base da lâmina, pétalas das carenas não rostradas, ápices 

das carenas arredondados ou truncados. Frutos são legumes lateralmente compressos, 

indumento glabrescente, deiscência deiscente, valvas com costelas medianas presentes. 

Semente de forma elipsóide, cor da semente castanha enegrecida¹. Essa espécie contribui 

na mineralização do nitrogênio em solos minerados que apresentam baixa quantidade dess

nutriente.2 Proteínas, conhecidas como lectinas, presentes nas sementes de 

brasiliensis influenciam na expressão de proteases que interferem no processo de 

cicatrização de lesões cutâneas em camundongos.

sementes da espécie é auxiliar no crescimento bacteriano de

que auxilia na fixação de nitrogênio em raízes de leguminosas.

Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. 

Liana, Volúvel, Trepadeira. 

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito 

Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul) e com 

as no Amapá e em Santa Catarina. 

Características e importância 

Caule em ramos volúveis rastejantes, indumento glabrescente a pubescente. Folhas são 

folíolos elípticos a ovados, os ápices dos folíolos são agudos ou obtusos. Inflorescências de 

ares. Flores com dentes inferiores dos cálices livres, cor da corola lilás ou 

rosa, estandarte com aurícula na base da lâmina, pétalas das carenas não rostradas, ápices 

das carenas arredondados ou truncados. Frutos são legumes lateralmente compressos, 

mento glabrescente, deiscência deiscente, valvas com costelas medianas presentes. 

Semente de forma elipsóide, cor da semente castanha enegrecida¹. Essa espécie contribui 

na mineralização do nitrogênio em solos minerados que apresentam baixa quantidade dess

Proteínas, conhecidas como lectinas, presentes nas sementes de 

influenciam na expressão de proteases que interferem no processo de 

cicatrização de lesões cutâneas em camundongos.3 Outro papel das lectinas presentes nas 

sementes da espécie é auxiliar no crescimento bacteriano de Rhizobium tropici

que auxilia na fixação de nitrogênio em raízes de leguminosas.4 
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Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro-

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito 

Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul) e com 

Caule em ramos volúveis rastejantes, indumento glabrescente a pubescente. Folhas são 

folíolos elípticos a ovados, os ápices dos folíolos são agudos ou obtusos. Inflorescências de 

ares. Flores com dentes inferiores dos cálices livres, cor da corola lilás ou 

rosa, estandarte com aurícula na base da lâmina, pétalas das carenas não rostradas, ápices 

das carenas arredondados ou truncados. Frutos são legumes lateralmente compressos, 

mento glabrescente, deiscência deiscente, valvas com costelas medianas presentes. 

Semente de forma elipsóide, cor da semente castanha enegrecida¹. Essa espécie contribui 

na mineralização do nitrogênio em solos minerados que apresentam baixa quantidade desse 

Proteínas, conhecidas como lectinas, presentes nas sementes de Canavalia 

influenciam na expressão de proteases que interferem no processo de 

Outro papel das lectinas presentes nas 

Rhizobium tropici, um rizóbio 
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Centrosema brasilianum 

Jequitirana 

Fabaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Liana, Volúvel, Trepadeira.

 

Distribuição 

Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro

Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Santa Catarina).

 

Características e importância

Folhas de formato pinadas, textura membranácea ou cartácea; raque f

limbo trifolioladas; folíolos ovais, lanceolados, elípticos, lineares; faces glabrescentes, 

pilosas, esparsamente. Flor de cor lilás; cálcar presente. Fruto de formato de reto; valvas 

puberulentas. Pode ser diferenciada de outras espécies 

orbiculares, lacínias do cálice curtas e bractéolas recobrindo o cálice em toda a sua 

extensão.1 

 

Referências 

¹BARRETO, K. L.; QUEIROZ, L. P. 2020. 
Botânico do Rio de Janeiro.
rasil/FB29516. Acesso em: 01 nov. 2021.
 

 

Centrosema brasilianum (L.) Benth. 

Liana, Volúvel, Trepadeira. 

Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro

Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Santa Catarina). 

Características e importância 

Folhas de formato pinadas, textura membranácea ou cartácea; raque f

limbo trifolioladas; folíolos ovais, lanceolados, elípticos, lineares; faces glabrescentes, 

pilosas, esparsamente. Flor de cor lilás; cálcar presente. Fruto de formato de reto; valvas 

puberulentas. Pode ser diferenciada de outras espécies devido à presença de brácteas 

orbiculares, lacínias do cálice curtas e bractéolas recobrindo o cálice em toda a sua 

BARRETO, K. L.; QUEIROZ, L. P. 2020. Centrosema in Flora do Brasil 2020
Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.b

. Acesso em: 01 nov. 2021. 
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Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro-Oeste (Distrito 

Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, 

Folhas de formato pinadas, textura membranácea ou cartácea; raque foliar conspícua; 

limbo trifolioladas; folíolos ovais, lanceolados, elípticos, lineares; faces glabrescentes, 

pilosas, esparsamente. Flor de cor lilás; cálcar presente. Fruto de formato de reto; valvas 

devido à presença de brácteas 

orbiculares, lacínias do cálice curtas e bractéolas recobrindo o cálice em toda a sua 

Flora do Brasil 2020. Jardim 
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradob



 

Hexasepalum teres 

Mata-pasto; corre-mundo

Rubiaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Erva ou subarbusto. 

 

Distribuição 

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), 

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, M

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina). 

 

Características e importância

Raízes de consistência herbáceas e pouco desenvolvidas. Caule com forma de crescimento 

ereto prostrada, indumento piloso. Folhas com bainhas das estípulas glabras ou 

glabrescentes ou pubérulas, formato estreitamente ovada com base cordada a subcordada, 

longamente apiculada ou obtusa, indumento e consistência escábrida ou coriácea, margens 

glabras ou pilosas ou espessadas, venação nervura

inconspícuas. Inflorescência com crescimento indeterminado com glomérulos axilares 

paucifloros. Flor com hipanto de indumento glabrescente, tipo homostila 

protandra/tetrâmero/com estigm

escábridos coriáceas, corola infundibuliforme amplamente ou internamente com anéis de 

tricomas moniliformes ou brancas, lilás, rosado ou tubo branco com lóbulos rosados. 

Frutos do tipo cápsulas esquiz

consistência do pericarpo coriáceo, indumento glabro ou glabrescente ou pubescente ou 

pubérulo. Sementes de formatos planos convexas ou ápices inflexos com sulcos 

Hexasepalum teres Walter (Walter) J.H.Kirkbr 

mundo 

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do 

Características e importância 

Raízes de consistência herbáceas e pouco desenvolvidas. Caule com forma de crescimento 

ostrada, indumento piloso. Folhas com bainhas das estípulas glabras ou 

glabrescentes ou pubérulas, formato estreitamente ovada com base cordada a subcordada, 

longamente apiculada ou obtusa, indumento e consistência escábrida ou coriácea, margens 

pilosas ou espessadas, venação nervura-central evidente e secundárias 

inconspícuas. Inflorescência com crescimento indeterminado com glomérulos axilares 

paucifloros. Flor com hipanto de indumento glabrescente, tipo homostila 

protandra/tetrâmero/com estigma bilobado, lóbulos do cálices ovado glabro com margens 

escábridos coriáceas, corola infundibuliforme amplamente ou internamente com anéis de 

tricomas moniliformes ou brancas, lilás, rosado ou tubo branco com lóbulos rosados. 

Frutos do tipo cápsulas esquizocárpicas, mericarpos indeiscentes, formato obovoide, 

consistência do pericarpo coriáceo, indumento glabro ou glabrescente ou pubescente ou 

pubérulo. Sementes de formatos planos convexas ou ápices inflexos com sulcos 
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Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), 

ato Grosso), Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do 

Raízes de consistência herbáceas e pouco desenvolvidas. Caule com forma de crescimento 

ostrada, indumento piloso. Folhas com bainhas das estípulas glabras ou 

glabrescentes ou pubérulas, formato estreitamente ovada com base cordada a subcordada, 

longamente apiculada ou obtusa, indumento e consistência escábrida ou coriácea, margens 

central evidente e secundárias 

inconspícuas. Inflorescência com crescimento indeterminado com glomérulos axilares 

paucifloros. Flor com hipanto de indumento glabrescente, tipo homostila 

a bilobado, lóbulos do cálices ovado glabro com margens 

escábridos coriáceas, corola infundibuliforme amplamente ou internamente com anéis de 

tricomas moniliformes ou brancas, lilás, rosado ou tubo branco com lóbulos rosados. 

ocárpicas, mericarpos indeiscentes, formato obovoide, 

consistência do pericarpo coriáceo, indumento glabro ou glabrescente ou pubescente ou 

pubérulo. Sementes de formatos planos convexas ou ápices inflexos com sulcos 
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longitudinais em faces ventrais.1 Por fim, o plantio de H. teres pode ser utilizado como 

cobertura vegetal em solos degradados da Caatinga, com perspectivas de contribuições 

para o processo de regeneração natural.² 

 

Referências 
1CABAÑA FADER, A. A.; SALAS, R. M. DESSEIN, S.; CABRAL, E. L. Synopsis of 
Hexasepalum (Rubiaceae), the Priority Name for Diodella and a New Species from Brazil. 
Systematic Botany, v. 41, n. 2, p. 408-422, 2016. 
 
²CARVALHO, J. N. DE et al.Native Caatinga species for the recovery of degraded areas 
in the Brazilian Semiarid Region. Revista Árvore. v. 46, e4610, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ipomoea bahiensis 

Jetirana 

Convolvulaceae 

 

Origem 

Nativa (endêmica do Brasil).

 

Forma de vida 

Liana, Volúvel, Trepadeira.

 

Distribuição 

Norte (Amazonas, Pará, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro).

 

Características e importância

Raízes do tipo pivotantes. Caules são ramos volúveis, medula fistulosa e látex hialino. 

Folhas com pecíolos longos, divisão simples e inteira, forma da lâmina ovada, forma da 

base cordada, sagitada ou hastada, forma do ápice acuminado, indumento da face adaxial 

seríceo ou glabrescente; indumento da face abaxial glabro ou seríceo. Inflorescências com 

bractéolas ovadas e tipo dicásio. Flores com sépalas externas menores que as internas, 

ovadas, oblongas, glabras, rostradas; sépalas de ápices acuminados arredondados; sépalas 

internas oblongas; corola infundibuliforme; corola com limbo de cor lilás e tubo roxo; 

indumento das áreas mesopétalas glabra. Semente com indumentos laterais longamente 

seríceos¹. Ipomoea bahiensis

antese ocorre entre 5h e meio dia e apresenta diferenças na frequência de visitação para 

cada espécie de abelha dependendo de cada horário do dia.

antropizadas, essa espécie ajuda na manutenção de espécies de abelhas promovendo néctar 

e pólen aos visitantes.3 Em uma área de Caatinga, borboletas também foram registradas 

visitando as flores dessa espécie, entretanto as espécies de abelhas foram mais fre

entre elas:  Melitoma spp., 

Ipomoea bahiensis Willd. ex Roem. & Schult. 

Nativa (endêmica do Brasil). 

Liana, Volúvel, Trepadeira. 

Norte (Amazonas, Pará, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso) e 

inas Gerais, Rio de Janeiro). 

Características e importância 

Raízes do tipo pivotantes. Caules são ramos volúveis, medula fistulosa e látex hialino. 

Folhas com pecíolos longos, divisão simples e inteira, forma da lâmina ovada, forma da 

da ou hastada, forma do ápice acuminado, indumento da face adaxial 

seríceo ou glabrescente; indumento da face abaxial glabro ou seríceo. Inflorescências com 

bractéolas ovadas e tipo dicásio. Flores com sépalas externas menores que as internas, 

ngas, glabras, rostradas; sépalas de ápices acuminados arredondados; sépalas 

internas oblongas; corola infundibuliforme; corola com limbo de cor lilás e tubo roxo; 

indumento das áreas mesopétalas glabra. Semente com indumentos laterais longamente 

Ipomoea bahiensis apresenta importância para diversas espécies de abelhas. A 

antese ocorre entre 5h e meio dia e apresenta diferenças na frequência de visitação para 

cada espécie de abelha dependendo de cada horário do dia.2 Por ser encontrada em áreas 

ntropizadas, essa espécie ajuda na manutenção de espécies de abelhas promovendo néctar 

Em uma área de Caatinga, borboletas também foram registradas 

visitando as flores dessa espécie, entretanto as espécies de abelhas foram mais fre

spp., Apis mellifera e Pseudaugochlora pandora
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Norte (Amazonas, Pará, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Oeste (Goiás, Mato Grosso) e 

Raízes do tipo pivotantes. Caules são ramos volúveis, medula fistulosa e látex hialino. 

Folhas com pecíolos longos, divisão simples e inteira, forma da lâmina ovada, forma da 

da ou hastada, forma do ápice acuminado, indumento da face adaxial 

seríceo ou glabrescente; indumento da face abaxial glabro ou seríceo. Inflorescências com 

bractéolas ovadas e tipo dicásio. Flores com sépalas externas menores que as internas, 

ngas, glabras, rostradas; sépalas de ápices acuminados arredondados; sépalas 

internas oblongas; corola infundibuliforme; corola com limbo de cor lilás e tubo roxo; 

indumento das áreas mesopétalas glabra. Semente com indumentos laterais longamente 

apresenta importância para diversas espécies de abelhas. A 

antese ocorre entre 5h e meio dia e apresenta diferenças na frequência de visitação para 

Por ser encontrada em áreas 

ntropizadas, essa espécie ajuda na manutenção de espécies de abelhas promovendo néctar 

Em uma área de Caatinga, borboletas também foram registradas 

visitando as flores dessa espécie, entretanto as espécies de abelhas foram mais frequentes, 

Pseudaugochlora pandora. Essas espécies de 
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abelhas exercem papel importante na polinização.3 Para medicina, essa espécie pode 

apresentar atividade antitumoral e antimicrobial.4 

 

Referências 
3ARAÚJO, L. S.; MEDINA, A. M.; GIMENES, M. Pollination efficiency on Ipomoea 
bahiensis (Convolvulaceae): morphological and behavioural aspects of foral visitors. 
Iheringia, Série Zoologia, v. 108, p. 1-5, 2018. 
 
4BIEBER, L. W. et al. Anticancer and Antimicrobial Glycosides from Ipomoea bahiensis. 
Phytochemistry, v. 25, n. 5, p. 1077-1081, 1986. 
 
2FILHO, A. J. S. P.; WESTERKAMP, C.; FREITAS, B. M. Ipomoea bahiensis pollinators: 
Bees or butterflies?. Flora, v. 206, p. 662-667, 2010. 
 
¹SIMÃO-BIANCHINI, R.; FERREIRA, P. P. A.; VASCONCELOS, L. V. 2020. Ipomoea 
in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://florado
brasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB7027. Acesso em: 01 nov. 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesosphaerum suaveolens

Bamburral; alfazema

Lamiaceae 

 

Origem 

 Nativa. 

 

Forma de vida 

Erva ou subarbusto. 

 

Distribuição 

Nativa no Norte, Nordeste, Centro

Norte, com exceção do Havaí e Estados 

considerada invasora na maioria dos países.

 

Características e importância

As plantas dessa espécie crescem em ambientes perturbados, produzem muitas sementes e 

formam densas populações que competem com a veget

sinônimo da espécie Hyptis suaveolens

crescimento que pode alcançar até 2 m de altura

toda planta, caule rígido e frutos marrons. As flores, 

folhas são membranáceas com contorno oval e as flores apresentam corola lilás

apontaram que essa espécie apresenta efeito alelopático sobre o crescimento de duas 

espécies de gramíneas3. Fibras extraídas do c

produção em baixo custo de tendas e lonas, além de apresentar propriedades contra 

bactérias1. Óleos essenciais extraídos da planta apresentam propriedades anti

anti-úlceras e anti-plasmodial

problemas gastrointestinais e dores de cabeça

como um herbicida ambientalmente amigável inibindo a germinação e crescimento de 

plântulas de espécies alvo indesejadas

 

suaveolens (L.) Kuntze 

Bamburral; alfazema-de-caboclo 

Nativa no Norte, Nordeste, Centro-oeste e Sudeste do Brasil e também na América do 

Norte, com exceção do Havaí e Estados Unidos. Na Ásia, África e Oceania a espécie é 

considerada invasora na maioria dos países. 

Características e importância 

As plantas dessa espécie crescem em ambientes perturbados, produzem muitas sementes e 

formam densas populações que competem com a vegetação nativa

Hyptis suaveolens, se caracteriza como uma herbácea de rápido 

crescimento que pode alcançar até 2 m de altura6. Apresentam flores lilás, tricomas por 

toda planta, caule rígido e frutos marrons. As flores, folhas e frutos possuem forte odor. As 

folhas são membranáceas com contorno oval e as flores apresentam corola lilás

apontaram que essa espécie apresenta efeito alelopático sobre o crescimento de duas 

. Fibras extraídas do caule da espécie podem ser utilizadas para 

produção em baixo custo de tendas e lonas, além de apresentar propriedades contra 

. Óleos essenciais extraídos da planta apresentam propriedades anti

plasmodial1. Compostos extraídos das folhas e raízes podem curar 

problemas gastrointestinais e dores de cabeça2. Essa espécie pode também ser utilizada 

como um herbicida ambientalmente amigável inibindo a germinação e crescimento de 

plântulas de espécies alvo indesejadas5. 
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oeste e Sudeste do Brasil e também na América do 

Unidos. Na Ásia, África e Oceania a espécie é 

As plantas dessa espécie crescem em ambientes perturbados, produzem muitas sementes e 

ação nativa4. Essa espécie é 

, se caracteriza como uma herbácea de rápido 

. Apresentam flores lilás, tricomas por 

folhas e frutos possuem forte odor. As 

folhas são membranáceas com contorno oval e as flores apresentam corola lilás2. Estudos 

apontaram que essa espécie apresenta efeito alelopático sobre o crescimento de duas 

aule da espécie podem ser utilizadas para 

produção em baixo custo de tendas e lonas, além de apresentar propriedades contra 

. Óleos essenciais extraídos da planta apresentam propriedades anti-inflamatórias, 

tos extraídos das folhas e raízes podem curar 

. Essa espécie pode também ser utilizada 

como um herbicida ambientalmente amigável inibindo a germinação e crescimento de 
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Referências 
1GUNA, V. et al. Antimicrobial Natural Cellulose Fibers from Hyptis suaveolens for 
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Macropsychantus grandiflorus 

Queiroz & Snak 

Cipó-mucunã 

Fabaceae 

 

Origem 

Nativa (endêmica do Brasil).

 

Forma de vida 

Liana/Trepadeira. 

 

Distribuição 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe) e Sudeste (Minas Gerais).

 

Características e importância

Essa espécie tem como sinônimo a 

estudos sobre a Macropsychantus grandiflorus

científico. Apresenta ramos cilíndricos, quando jovens sulcados e densamente velutinos, 

tricomas canescentes. Estípulas quase basifixas, caducas. Pecíolo 

Folha trifoliada e folíolos papiráceos, com face adaxial pubescente, face abaxial 

acinzentada, densamente viloso e tricomas canescentes, folíolo terminal largamente 

elíptico a suborbicular, ápice arredondado a emarginado, nervuras secu

pares. Inflorescência axilar, lenhosa, presença de brácteas, setáceas e caducas. O pedicelo 

apresenta cerca de 7 mm de comprimento. As flores apresentam entre 25 e 30 mm. Cálice 

seríceo, ferrugíneo, lobo superior profundamente emarginado

Fruto oblongo, arqueado, compresso, parcialmente deiscente (apenas a sutura se abrindo 

mas sem liberar as sementes), valvas lenhosas, velutinas e canescentes. Sementes 

suborbiculares, compressas com hilo linear circundando e t

fêltreo aderido.1 Essa espécie foi alvo de muitos estudos sobre seus efeitos no sistema 

nervoso central, indicando que ela pode ser usada na indústria farmacêutica para tratar 

Macropsychantus grandiflorus (Mart. ex Benth.) 

Nativa (endêmica do Brasil). 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe) e Sudeste (Minas Gerais). 

Características e importância 

Essa espécie tem como sinônimo a Dioclea grandiflora Mart. ex Benth

Macropsychantus grandiflorus podem ser encontrados com esse nome 

Apresenta ramos cilíndricos, quando jovens sulcados e densamente velutinos, 

tricomas canescentes. Estípulas quase basifixas, caducas. Pecíolo canescente

Folha trifoliada e folíolos papiráceos, com face adaxial pubescente, face abaxial 

acinzentada, densamente viloso e tricomas canescentes, folíolo terminal largamente 

elíptico a suborbicular, ápice arredondado a emarginado, nervuras secu

pares. Inflorescência axilar, lenhosa, presença de brácteas, setáceas e caducas. O pedicelo 

apresenta cerca de 7 mm de comprimento. As flores apresentam entre 25 e 30 mm. Cálice 

seríceo, ferrugíneo, lobo superior profundamente emarginado. Pétalas violáceas, glabras. 

Fruto oblongo, arqueado, compresso, parcialmente deiscente (apenas a sutura se abrindo 

mas sem liberar as sementes), valvas lenhosas, velutinas e canescentes. Sementes 

suborbiculares, compressas com hilo linear circundando e testa marrom com envoltório 

Essa espécie foi alvo de muitos estudos sobre seus efeitos no sistema 

nervoso central, indicando que ela pode ser usada na indústria farmacêutica para tratar 
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(Mart. ex Benth.) L. P. 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Mart. ex Benth, e portanto, muitos 

podem ser encontrados com esse nome 

Apresenta ramos cilíndricos, quando jovens sulcados e densamente velutinos, 

canescente-velutino. 

Folha trifoliada e folíolos papiráceos, com face adaxial pubescente, face abaxial 

acinzentada, densamente viloso e tricomas canescentes, folíolo terminal largamente 

elíptico a suborbicular, ápice arredondado a emarginado, nervuras secundárias com 8 ou 9 

pares. Inflorescência axilar, lenhosa, presença de brácteas, setáceas e caducas. O pedicelo 

apresenta cerca de 7 mm de comprimento. As flores apresentam entre 25 e 30 mm. Cálice 

. Pétalas violáceas, glabras. 

Fruto oblongo, arqueado, compresso, parcialmente deiscente (apenas a sutura se abrindo 

mas sem liberar as sementes), valvas lenhosas, velutinas e canescentes. Sementes 

esta marrom com envoltório 

Essa espécie foi alvo de muitos estudos sobre seus efeitos no sistema 

nervoso central, indicando que ela pode ser usada na indústria farmacêutica para tratar 
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doenças humanas.2Foi verificado em um estudo de revisão que as sementes e raízes desta 

espécie pode tratar desordens de próstata e pedras nos rins, além de ter ação 

cardiovascular, efeito ansiolítico, anti-inflamatório e antioxidante.2 A cipó-mucunã 

também é importante para segurança alimentar da Caatinga, pois se apresenta como uma 

das principais espécies com a finalidade de nutrição para a população deste bioma.3 Dessa 

forma, pode-se associar a conservação da espécie em um bioma ameaçado com o combate 

à fome. As sementes da espécie são utilizadas na culinária para produzir farinha.3 Um 

estudo feito com ratos demonstrou que os constituintes da casca das raízes do cipó-mucunã 

apresentaram efeitos analgésicos.4 

 

Referências 
4ALMEIDA, R. N. et al. Analgesic Effect Of Dioclenol And Dioflorin Isolated From 
Dioclea Grandiflora. Pharmaceutical Biology, v. 38, n. 5, p. 394-395, 2000. 
 
3JACOB, M. C. M.; DE MEDEIROS, M. F. A.; ALBUQUERQUE, U. P. Biodiverse food 
plants in the semiarid region of Brazil have unknown potential: A systematic review. PloS 
ONE, v. 15, n. 5, p. 1-24, 2020. 
 
1QUEIROZ, L. P.; SNAK, C. Macropsychanthus in Flora e Funga do Brasil. Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro.Disponível em: https://floradobrasil.jbrj.gov.br/FB617052. 
Acesso em: 20 abr. 2022. 
 
2SILVEIRA E SÁ, R. C.; DE ALMEIDA, R. N.; BHATTACHARYYA, J. Pharmaceutical 
properties and toxicology of Dioclea gradiflora. Pharmaceutical Biology, v. 51, n. 5, p. 
659-667, 2013. 
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Tephrosia purpurea

Sharapunkha 

Fabaceae  

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Subarbusto. 

 

Distribuição 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Sergipe) e Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo).

 

Características e importância

Caule com indumento do tipo seríceo, cor do indumento rufo. Folhas com estípulas 

persistentes, folhas compostas pinadas maiores que 3 folíolos, forma dos folíolos 

obovados. Inflorescências de posições terminais. Cálices do tipo campanulados, lobados 

dos cálices laciniados, pétalas de cor vinácea, estiletes glabros, estigmas pilosos. Frutos 

com cor do indumento rufo, cálices dos frutos ausentes, legumes de indumento seríceo. 

Sementes com arilos ausentes, cor da testa marmorada, forma das sementes reniformes,

testas das sementes lisas¹. 

 

Referências 

¹QUEIROZ, R. T. 2020. Tephrosia
Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobr
Acesso em: 01 dez. 2021. 
 

 

 

 

Tephrosia purpurea Jacq. Raf. 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Sergipe) e Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo). 

Características e importância 

Caule com indumento do tipo seríceo, cor do indumento rufo. Folhas com estípulas 

persistentes, folhas compostas pinadas maiores que 3 folíolos, forma dos folíolos 

obovados. Inflorescências de posições terminais. Cálices do tipo campanulados, lobados 

lices laciniados, pétalas de cor vinácea, estiletes glabros, estigmas pilosos. Frutos 

com cor do indumento rufo, cálices dos frutos ausentes, legumes de indumento seríceo. 

Sementes com arilos ausentes, cor da testa marmorada, forma das sementes reniformes,

Tephrosia in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do 
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB83842
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Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Caule com indumento do tipo seríceo, cor do indumento rufo. Folhas com estípulas 

persistentes, folhas compostas pinadas maiores que 3 folíolos, forma dos folíolos 

obovados. Inflorescências de posições terminais. Cálices do tipo campanulados, lobados 

lices laciniados, pétalas de cor vinácea, estiletes glabros, estigmas pilosos. Frutos 

com cor do indumento rufo, cálices dos frutos ausentes, legumes de indumento seríceo. 

Sementes com arilos ausentes, cor da testa marmorada, forma das sementes reniformes, 

. Jardim Botânico do Rio de 
asil/FB83842. 

 



 

Indigofera suffruticosa 

Anil  

Fabaceae  

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Arbusto, Subarbusto. 

 

Distribuição 

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina). 

 

Características e importância

Arbusto ereto, xilopódio ausente, de ramo estriado, indumento malpighiáceo, coloração 

cinza. Nectário ausente ou presente na lâmina foliar. Estípula linear, comprimento da 

estípula menor que o pecíolo. Folhas alternas, pecioladas, raque canaliculada, folíolos 

opostos, elíptico-oblongo, estipula presente, nervação broquidódromo, consistência 

cartácea. Inflorescências do tipo racemo, congesta, axilar. Flores pediceladas, pentâmeras, 

zigomorfas, cálices gamossépalos, lacínios menores que o tubo do cálice, corolas 

papilionáceas, pétalas vermelhas, androceu diadelfo, estames 10, anteras isomorfas, 

rimosas, rostradas, ovário súpero, séssil, pluriovulado. Frutos do tipo legumes, sésseis; 

curvados, lineares, túrgidos, cilíndricos; plurisseminados¹.

 

 

 

 

Indigofera suffruticosa Miller. 

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do 

Características e importância 

ereto, xilopódio ausente, de ramo estriado, indumento malpighiáceo, coloração 

cinza. Nectário ausente ou presente na lâmina foliar. Estípula linear, comprimento da 

estípula menor que o pecíolo. Folhas alternas, pecioladas, raque canaliculada, folíolos 

oblongo, estipula presente, nervação broquidódromo, consistência 

cartácea. Inflorescências do tipo racemo, congesta, axilar. Flores pediceladas, pentâmeras, 

zigomorfas, cálices gamossépalos, lacínios menores que o tubo do cálice, corolas 

lionáceas, pétalas vermelhas, androceu diadelfo, estames 10, anteras isomorfas, 

rimosas, rostradas, ovário súpero, séssil, pluriovulado. Frutos do tipo legumes, sésseis; 

curvados, lineares, túrgidos, cilíndricos; plurisseminados¹. 
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Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, 

Grande do Norte, Sergipe), 

Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste 

(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do 

ereto, xilopódio ausente, de ramo estriado, indumento malpighiáceo, coloração 

cinza. Nectário ausente ou presente na lâmina foliar. Estípula linear, comprimento da 

estípula menor que o pecíolo. Folhas alternas, pecioladas, raque canaliculada, folíolos 

oblongo, estipula presente, nervação broquidódromo, consistência 

cartácea. Inflorescências do tipo racemo, congesta, axilar. Flores pediceladas, pentâmeras, 

zigomorfas, cálices gamossépalos, lacínios menores que o tubo do cálice, corolas 

lionáceas, pétalas vermelhas, androceu diadelfo, estames 10, anteras isomorfas, 

rimosas, rostradas, ovário súpero, séssil, pluriovulado. Frutos do tipo legumes, sésseis; 
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¹QUEIROZ, R. T. 2020. Indigofera in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22980. 
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Macroptilium martii 

Orelha-de-onça 

Fabaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Erva, Liana, Trepadeira. 

 

Distribuição 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Sergipe) e Sudeste (Minas Gerais).

 

Características e importância

Erva, de ramos prostrados ou volúveis, densamente vilosos. Folhas trifolioladas, estípulas 

4−6 × 0,5−1,5 mm, triangulares a lanceoladas, folíolos 2

com venação secundária camptódroma, faces adaxial e abaxial vilos

reta, ovados a largo-elípticos, folíolos laterais assimétricos. Inflorescências aéreas com 

pedúnculos 8−14 cm compr., sem hipopódio, raque 3−8,5 cm compr., brácteas de primeira 

ordem ausentes, brácteas de segunda ordem 2

mm compr., lanceoladas. Flores com cálices verdes, campanulados, seríceos externamente, 

lacínias vexilares lanceoladas, lacínias laterais lanceoladas, lacínia carenal lanceolada, 

pétalas vermelhas a alaranjadas, estandartes 6

aurículas proeminentes prolongando para o centro da lâmina,

× 3–14 mm, pétalas da carena 9

nectário anelar. Legume de 1,8

valvas retas, lanuginoso, castanho. Sementes de 2

castanho-claras¹. 

 

 

Macroptilium martii (Benth.) Maréchal & Baudet

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Sergipe) e Sudeste (Minas Gerais). 

importância 

Erva, de ramos prostrados ou volúveis, densamente vilosos. Folhas trifolioladas, estípulas 

−6 × 0,5−1,5 mm, triangulares a lanceoladas, folíolos 2–4,5 × 1–3,5 cm, membranáceos, 

com venação secundária camptódroma, faces adaxial e abaxial vilosas a velutinas, margem 

elípticos, folíolos laterais assimétricos. Inflorescências aéreas com 

−14 cm compr., sem hipopódio, raque 3−8,5 cm compr., brácteas de primeira 

ordem ausentes, brácteas de segunda ordem 2−4 mm compr., lanceoladas, bractéolas 2

mm compr., lanceoladas. Flores com cálices verdes, campanulados, seríceos externamente, 

lacínias vexilares lanceoladas, lacínias laterais lanceoladas, lacínia carenal lanceolada, 

pétalas vermelhas a alaranjadas, estandartes 6−8 × 5−7 mm, largamente depresso ovado, 

aurículas proeminentes prolongando para o centro da lâmina,  papilas presentes, alas 9

14 mm, pétalas da carena 9–15 × 1–2 mm, tubular com ápice em forma de gancho, 

nectário anelar. Legume de 1,8–2,0 × 0,2–0,3 cm, linear com ápice levemente falcado, 

valvas retas, lanuginoso, castanho. Sementes de 2–3 × 1–2 × 1 mm, oblongas, 3
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(Benth.) Maréchal & Baudet 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Erva, de ramos prostrados ou volúveis, densamente vilosos. Folhas trifolioladas, estípulas 

3,5 cm, membranáceos, 

as a velutinas, margem 

elípticos, folíolos laterais assimétricos. Inflorescências aéreas com 

−14 cm compr., sem hipopódio, raque 3−8,5 cm compr., brácteas de primeira 

lanceoladas, bractéolas 2–5 

mm compr., lanceoladas. Flores com cálices verdes, campanulados, seríceos externamente, 

lacínias vexilares lanceoladas, lacínias laterais lanceoladas, lacínia carenal lanceolada, 

−7 mm, largamente depresso ovado, 

papilas presentes, alas 9–15 

2 mm, tubular com ápice em forma de gancho, 

m, linear com ápice levemente falcado, 

2 × 1 mm, oblongas, 3-4, 
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Cenchrus echinatus

Capim-carrapicho; timbete; capim

Poaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Erva. 

 

Distribuição 

Norte (Pará, Rondônia, Roraima), Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba), Centro

Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

São Paulo) e Sul (Paraná, Santa Catarina).

 

Características e importância

Possui a característica de formar touceiras, apresenta inflorescências com pontas 

espinhosas e do tipo espigueta. As folhas possuem lâmina foliar plana, com pelos na parte 

de cima. Tem de 10 a 30 cm de comprimento e de 5 a 1

com alguns pelos marginais na parte superior com anéis de pelo branco. O caule é liso, 

com nós escuros. As sementes medem de 4 a 7 mm de comprimento com formato 

subgloboso. Possuem uma coroa formada por cerdas rígidas, pode

não.1  

 

Referências 

1FILGUEIRAS, T.S. Cenchrus in 
do Rio de Janeiro, RJ: 2015.
dobrasil/FB13076. 

 

 

 

Cenchrus echinatus L. 

carrapicho; timbete; capim-roseta 

Norte (Pará, Rondônia, Roraima), Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba), Centro

Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

São Paulo) e Sul (Paraná, Santa Catarina). 

Características e importância 

Possui a característica de formar touceiras, apresenta inflorescências com pontas 

espinhosas e do tipo espigueta. As folhas possuem lâmina foliar plana, com pelos na parte 

de cima. Tem de 10 a 30 cm de comprimento e de 5 a 10 cm de largura. A bainha é lisa 

com alguns pelos marginais na parte superior com anéis de pelo branco. O caule é liso, 

com nós escuros. As sementes medem de 4 a 7 mm de comprimento com formato 

subgloboso. Possuem uma coroa formada por cerdas rígidas, podendo apresentar pêlos ou 

FILGUEIRAS, T.S. Cenchrus in Lista de Espécies da Flora do Brasil
2015. Disponível em: http://floradobrasil2015.jbrj.gov.br/jabot/flora
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Norte (Pará, Rondônia, Roraima), Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba), Centro-Oeste (Distrito 

Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Possui a característica de formar touceiras, apresenta inflorescências com pontas 

espinhosas e do tipo espigueta. As folhas possuem lâmina foliar plana, com pelos na parte 

0 cm de largura. A bainha é lisa 

com alguns pelos marginais na parte superior com anéis de pelo branco. O caule é liso, 

com nós escuros. As sementes medem de 4 a 7 mm de comprimento com formato 

ndo apresentar pêlos ou 

Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico 
http://floradobrasil2015.jbrj.gov.br/jabot/flora

 

http://floradobrasil2015.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB13076
http://floradobrasil2015.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB13076


 

Digitaria bicornis

Capim-colchão 

Poaceae 

 

Origem 

Exótica. 

 

Forma de vida 

Gramínea. 

 

Ditribuição 

Norte (Acre, Amapá, Pará, Roraima e Tocantins), Nordeste 

Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte). Essa espécie é comumente encontrada em 

áreas degradadas, no bioma da Caatinga, no Cerrado, em floresta ombrófila e restinga.

 

Características e importância

Apresenta caule decumbente, folha

superfície plana, lígula membranácea e ápice truncado. Inflorescência do tipo panícula de 

ramos verticilados e raque não pilosa. Apresenta duas espiguetas pilosas na base. 

Indumento esbranquiçado e glumas infe

equidistantes ou não equidistantes. Lema inferior de ápice agudo.¹ A espécie 

bicornis apresenta atividade antimicrobial e perfil metabólico em associação com 

assembleia de fungos endófitos. Devido às pr

essa espécie pode apresentar uso farmacológico podendo ser aplicada na medicina e na 

agricultura.3 Por ser uma espécie exótica, ela é capaz de invadir áreas de produção de cana

de-açúcar e apresenta difícil contro

competição com outras espécies.

 

 

 

 

Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 

Norte (Acre, Amapá, Pará, Roraima e Tocantins), Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte). Essa espécie é comumente encontrada em 

áreas degradadas, no bioma da Caatinga, no Cerrado, em floresta ombrófila e restinga.

Características e importância 

Apresenta caule decumbente, folha com bainha hirsuta, lâminas glabra/pilosa com 

superfície plana, lígula membranácea e ápice truncado. Inflorescência do tipo panícula de 

ramos verticilados e raque não pilosa. Apresenta duas espiguetas pilosas na base. 

Indumento esbranquiçado e glumas inferiores presentes. Nervuras laterais lisas e 

equidistantes ou não equidistantes. Lema inferior de ápice agudo.¹ A espécie 

apresenta atividade antimicrobial e perfil metabólico em associação com 

assembleia de fungos endófitos. Devido às propriedades antimicrobianas e antibióticas, 

essa espécie pode apresentar uso farmacológico podendo ser aplicada na medicina e na 

Por ser uma espécie exótica, ela é capaz de invadir áreas de produção de cana

açúcar e apresenta difícil controle devido à resistência a herbicidas e habilidade de 

competição com outras espécies.2 
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(Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte). Essa espécie é comumente encontrada em 

áreas degradadas, no bioma da Caatinga, no Cerrado, em floresta ombrófila e restinga.  

com bainha hirsuta, lâminas glabra/pilosa com 

superfície plana, lígula membranácea e ápice truncado. Inflorescência do tipo panícula de 

ramos verticilados e raque não pilosa. Apresenta duas espiguetas pilosas na base. 

riores presentes. Nervuras laterais lisas e 

equidistantes ou não equidistantes. Lema inferior de ápice agudo.¹ A espécie Digitaria 

apresenta atividade antimicrobial e perfil metabólico em associação com 

opriedades antimicrobianas e antibióticas, 

essa espécie pode apresentar uso farmacológico podendo ser aplicada na medicina e na 

Por ser uma espécie exótica, ela é capaz de invadir áreas de produção de cana-

le devido à resistência a herbicidas e habilidade de 
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3NISCHITHA, R.; SHIVANNA, M. B. Antimicrobial activity and metabolite profiling of 
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Lantana camara L.

Cambará 

Verbenaceae 

 

Origem 

Exótica. 

 

Forma de vida 

Arbusto. 

 

Distribuição 

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte), Centro

(Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), Sudeste (Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), Sul (Paraná, Rio 

Catarina). É encontrada em todos os domínios fitogeográficos como Caatinga, Cerrado, 

Mata Atlântica e Amazônia e também em áreas degradadas.

 

Características e importância

Arbusto perene de porte médio com cerca de 1 a 3 metros de alt

eretos e raramente escandentes. Pecíolos, pedúnculos e brácteas hirsutas. Tricomas 

glandulares. As lâminas das folhas apresentam base cordada, obtusas ou atenuadas com 

forma oval, ápice agudo a acuminado, margens serreadas e face adaxi

de 1 a duas inflorescências por axila.

pequenas. As flores do cambará produzem néctar que atraem borboletas, beija

muitas espécies de abelhas nativas. O cambará é uma espécie orn

em vários países.2 Latana camara

pomares e florestas, é coberta por espinhos e possui variação na coloração das 

inflorescências em capítulo com tonalidades de amarelo, branco, laranja, violeta e 

vermelho que são modificadas de acord

ornamental3 e compostos químicos em diversas partes da planta que são usados na 

L. 

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), Nordeste (Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte), Centro

(Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), Sudeste (Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina). É encontrada em todos os domínios fitogeográficos como Caatinga, Cerrado, 

Mata Atlântica e Amazônia e também em áreas degradadas. 

Características e importância 

Arbusto perene de porte médio com cerca de 1 a 3 metros de altura. Apresenta ramos 

eretos e raramente escandentes. Pecíolos, pedúnculos e brácteas hirsutas. Tricomas 

glandulares. As lâminas das folhas apresentam base cordada, obtusas ou atenuadas com 

forma oval, ápice agudo a acuminado, margens serreadas e face adaxial hirsuta. Apresenta 

de 1 a duas inflorescências por axila.1 Suas inflorescências são compostas por flores 

pequenas. As flores do cambará produzem néctar que atraem borboletas, beija

muitas espécies de abelhas nativas. O cambará é uma espécie ornamental muito cultivada 

camara é uma espécie altamente invasora de áreas de pastagens, 

pomares e florestas, é coberta por espinhos e possui variação na coloração das 

inflorescências em capítulo com tonalidades de amarelo, branco, laranja, violeta e 

vermelho que são modificadas de acordo com a idade.3 Apresentam importância 

e compostos químicos em diversas partes da planta que são usados na 
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Tocantins), Nordeste (Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte), Centro-Oeste 

(Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), Sudeste (Espírito Santo, 

Grande do Sul e Santa 

Catarina). É encontrada em todos os domínios fitogeográficos como Caatinga, Cerrado, 

ura. Apresenta ramos 

eretos e raramente escandentes. Pecíolos, pedúnculos e brácteas hirsutas. Tricomas 

glandulares. As lâminas das folhas apresentam base cordada, obtusas ou atenuadas com 

al hirsuta. Apresenta 

Suas inflorescências são compostas por flores 

pequenas. As flores do cambará produzem néctar que atraem borboletas, beija-flores e 

amental muito cultivada 

é uma espécie altamente invasora de áreas de pastagens, 

pomares e florestas, é coberta por espinhos e possui variação na coloração das 

inflorescências em capítulo com tonalidades de amarelo, branco, laranja, violeta e 

Apresentam importância 

e compostos químicos em diversas partes da planta que são usados na 
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medicina popular, alguns estudos feitos em ratos mostraram que essa planta trata desordens 

gastrointestinais, apesar de apresentar efeitos tóxicos em alguns animais de pasto.4 Essa 

espécie apresenta atividades antimicrobial, antifungicida e larvicida, incluindo efeitos 

repelentes aos mosquitos Aedes devido à presença de óleos essenciais na 

planta.5,6Latanacamara pode ajudar a enriquecer o solo e reter húmus em áreas 

degradadas.3 
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camara. Fitoterapia, v. 71, p. 453-455, 2000. 
 
3GHISALBERTI, E. L. Lantana camara L. (Verbenaceae). Fitoterapia, v. 71, p. 467-486, 
2000. 
 
2MAIA-SILVA, C. et al. Guia de Plantas Visitadas por Abelhas na Caatinga. 1. ed. 
Fortaleza: Fundação Brasil Cidadão, 2012. 119 p. 
 
4SAGAR, L.; SEHGAL, R.; OJHA. Evaluation of antimotility effect of Lantana camara L. 
var. Acuelata constituents on neostigmine induced gastrointestinal transit in mice. BioMed 
Central, v. 5, n. 18, p. 1-6, 2005. 
 
1SILVA, T. R. D. S.; SCHAEFER, J.; SILVA, G. B. 2020.Lantana in Flora e Funga do 
Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: https://floradobrasil.jbrj.gov.br/
FB15164. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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Piriqueta guianensis 

Malva-branca 

Turneraceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Erva. 

 

Ditribuição 

Norte (Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Sergipe).

 

Características e importância

Caules do tipo ramos com tricomas simples e

Folhas com pecíolos presentes ou ausentes; lâminas foliares estreitas elípticas, lanceoladas, 

ovadas, cartáceas, discolores; margens inteiras, serreadas, planas, levemente revolutas; face 

adaxial com tricomas estrelados e porrectos estrelados; face abaxial com tricomas 

estrelados e porrectos estrelados; nectários ausentes. Inflorescência do tipo uniflora; 

bractéolas ausentes. Flores com cálices de lobos internos tomentosos nas laterais das 

nervuras centrais; corola rosa; corola purpúrea; apresenta heterostilia. Frutos de superfícies 

granulosas, tuberculadas. Sementes de forma reta, levemente curvada; superfícies 

reticuladas; epiderme papilosa¹.

 

Referências 
1ZELENSKI, A. 2020. Piriqueta
Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.b
Acesso em: 31 jan. 2022. 

 

 

Piriqueta guianensis N. E. Br.f 

Norte (Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Sergipe). 

Características e importância 

Caules do tipo ramos com tricomas simples e porrectos estrelados e glandulares setiformes. 

Folhas com pecíolos presentes ou ausentes; lâminas foliares estreitas elípticas, lanceoladas, 

ovadas, cartáceas, discolores; margens inteiras, serreadas, planas, levemente revolutas; face 

estrelados e porrectos estrelados; face abaxial com tricomas 

estrelados e porrectos estrelados; nectários ausentes. Inflorescência do tipo uniflora; 

bractéolas ausentes. Flores com cálices de lobos internos tomentosos nas laterais das 

orola rosa; corola purpúrea; apresenta heterostilia. Frutos de superfícies 

granulosas, tuberculadas. Sementes de forma reta, levemente curvada; superfícies 

reticuladas; epiderme papilosa¹. 

Piriqueta in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do 
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB14984
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Norte (Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

porrectos estrelados e glandulares setiformes. 

Folhas com pecíolos presentes ou ausentes; lâminas foliares estreitas elípticas, lanceoladas, 

ovadas, cartáceas, discolores; margens inteiras, serreadas, planas, levemente revolutas; face 

estrelados e porrectos estrelados; face abaxial com tricomas 

estrelados e porrectos estrelados; nectários ausentes. Inflorescência do tipo uniflora; 

bractéolas ausentes. Flores com cálices de lobos internos tomentosos nas laterais das 

orola rosa; corola purpúrea; apresenta heterostilia. Frutos de superfícies 

granulosas, tuberculadas. Sementes de forma reta, levemente curvada; superfícies 

Jardim Botânico do Rio de 
r/reflora/floradobrasil/FB14984. 



 

Commelina erecta 

Trapoeraba; erva-de-

Commelinaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Erva. 

 

Ditribuição 

Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro

(Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo,

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina). 

 

Características e importância

As lâminas foliares da espécie são lanceoladas, glabras e raramente pubérulas em ambas as 

faces, apresenta bráctea involucral fechad

ereto ou prostrado. As inflorescências são compostas por brácteas pecioladas. Os estames 

da flor são azulados e os estaminódios amarelados. As pétalas são azuladas. Os frutos 

apresentam formato de cápsulas e a

triangulares.1Commelina erecta

(novas plantas geradas através das partes aéreas da espécie), ciclo de vida perene e boa 

porcentagem de cobertura do solo, po

do solo.2 Além disso, a espécie apresenta síndrome de dispersão zoocórica, o qual pode 

atrair a fauna local.2 O caule da 

flavonóides e ácidos fenólicos e chiquímicos que são usados na medicina popular, atuam 

na síntese de antivirais e servem para produtos biotecnológicos.

espécie mencionada em estudos, é que a 

Commelina erecta L. 

-santa-luzia 

Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro

(Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo,

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 

Características e importância 

As lâminas foliares da espécie são lanceoladas, glabras e raramente pubérulas em ambas as 

faces, apresenta bráctea involucral fechada. A espécie não apresenta tricomas. O caule é 

ereto ou prostrado. As inflorescências são compostas por brácteas pecioladas. Os estames 

da flor são azulados e os estaminódios amarelados. As pétalas são azuladas. Os frutos 

apresentam formato de cápsulas e as sementes têm formas ovóides, oblongas ou 

Commelina erecta apresenta dispersão tanto por sementes como por estolões 

(novas plantas geradas através das partes aéreas da espécie), ciclo de vida perene e boa 

porcentagem de cobertura do solo, podendo, portanto, ser usada em projetos de restauração 

Além disso, a espécie apresenta síndrome de dispersão zoocórica, o qual pode 

O caule da C. erecta possui diversas substâncias como alcalóides, 

icos e chiquímicos que são usados na medicina popular, atuam 

na síntese de antivirais e servem para produtos biotecnológicos.3 Outra importância da 

espécie mencionada em estudos, é que a C. erecta pode ser usada como um indicador da 
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Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro-Oeste 

(Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 

As lâminas foliares da espécie são lanceoladas, glabras e raramente pubérulas em ambas as 

a. A espécie não apresenta tricomas. O caule é 

ereto ou prostrado. As inflorescências são compostas por brácteas pecioladas. Os estames 

da flor são azulados e os estaminódios amarelados. As pétalas são azuladas. Os frutos 

s sementes têm formas ovóides, oblongas ou 

apresenta dispersão tanto por sementes como por estolões 

(novas plantas geradas através das partes aéreas da espécie), ciclo de vida perene e boa 

dendo, portanto, ser usada em projetos de restauração 

Além disso, a espécie apresenta síndrome de dispersão zoocórica, o qual pode 

possui diversas substâncias como alcalóides, 

icos e chiquímicos que são usados na medicina popular, atuam 

Outra importância da 

pode ser usada como um indicador da 
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qualidade ambiental em ecossistemas ripários, pois apresentou alto acúmulo de pesticidas e 

potencial para transferência dos contaminantes nos níveis tróficos da cadeia alimentar.4 

 

Referências 
1AONA, L. Y. S.; AMARAL, M. C. E. Commelina in Flora e Funga do Brasil. Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro.Disponível em: https://floradobrasil.jbrj.gov.br/FB16912. 
Acesso em: 27 abr. 2022. 
 
3BEZERRA, J. A. et al. Phytochemical Study and Antioxidant Evaluation of Commelina 
erecta (Commelinaceae) Stems. Revista Virtual de Química, v. 11, n. 1, p. 255-263, 
2019. 
 
2CARVALHO, J. N. et al. Native Caatinga Species for the Recovery of Degraded Areas in 
the Brazilian Semiarid Region. Revista Árvore, v. 46, p. 1-12, 2022. 
 
4TONGO, I. et al. Levels, bioaccumulation and biomagnification of pesticide residues in a 
tropical freshwater food web. International Journal of Environmental Science and 
Technology, v. 19, p. 1467-1482, 2021. 
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Evolvulus cordatus 

Azul-rasteira 

Convolvulaceae 

 

Origem 

Nativa (endêmica do Brasil).

 

Forma de vida 

Erva. 

 

Distribuição 

Norte (Pará), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte e Sergipe)

 

Características e importância

Essa espécie apresenta os ramos prostrados, as filhas das lâminas podem ser ovadas, 

oblongas ou orbiculares. A base das folhas é subcordada, arredondada ou truncada e o 

ápice arredondado. A face adaxial das folhas é pilo

flores se apresentam em inflorescências com pedicelos longos e são do tipo cimeira nas 

axilas das folhas. As flores são azuis com forma da corola rotácea. A forma das sépalas é 

lanceolada com indumento viloso.

Devido à beleza das flores, essa espécie apresenta potencial ornamental podendo ser 

cultivada em jardins.2 As sementes com coloração amarela são as que apresentam maior 

potencial germinativo.2 Apesar de formar populações densas, essa espécie pode ser 

considerada quase ameaçada dependendo da localização.

 

Referências 
2COELHO, W. S.; KIILL, L. H. P.; AIDAR, S. T. 
Desenvolvimento de Plântulas de Evolvulus cordatus 
Brasília: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Disponível em: https://www.embrapa.br/busca

Evolvulus cordatus Moric. 

Nativa (endêmica do Brasil). 

Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte e Sergipe) e Sudeste (Minas Gerais e Rio de Janeiro

Características e importância 

Essa espécie apresenta os ramos prostrados, as filhas das lâminas podem ser ovadas, 

oblongas ou orbiculares. A base das folhas é subcordada, arredondada ou truncada e o 

ápice arredondado. A face adaxial das folhas é pilosa e a face abaxial é vilosa e pilosa. As 

flores se apresentam em inflorescências com pedicelos longos e são do tipo cimeira nas 

axilas das folhas. As flores são azuis com forma da corola rotácea. A forma das sépalas é 

lanceolada com indumento viloso.1 As flores são isoladas e distribuídas ao longo do caule.

Devido à beleza das flores, essa espécie apresenta potencial ornamental podendo ser 

As sementes com coloração amarela são as que apresentam maior 

Apesar de formar populações densas, essa espécie pode ser 

considerada quase ameaçada dependendo da localização.3 

COELHO, W. S.; KIILL, L. H. P.; AIDAR, S. T. Comportamento Germinativo e 
Desenvolvimento de Plântulas de Evolvulus cordatus Moric. (Convolvulaceae)
Brasília: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, 2016. 6 p. 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes. Acesso em: 09 abr. 2022.
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Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

ro). 

Essa espécie apresenta os ramos prostrados, as filhas das lâminas podem ser ovadas, 

oblongas ou orbiculares. A base das folhas é subcordada, arredondada ou truncada e o 

sa e a face abaxial é vilosa e pilosa. As 

flores se apresentam em inflorescências com pedicelos longos e são do tipo cimeira nas 

axilas das folhas. As flores são azuis com forma da corola rotácea. A forma das sépalas é 

flores são isoladas e distribuídas ao longo do caule.2 

Devido à beleza das flores, essa espécie apresenta potencial ornamental podendo ser 

As sementes com coloração amarela são as que apresentam maior 

Apesar de formar populações densas, essa espécie pode ser 

Comportamento Germinativo e 
Moric. (Convolvulaceae). 
EMBRAPA, 2016. 6 p. 

em: 09 abr. 2022.  

 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1051609/comportamento-germinativo-e-desenvolvimento-de-plantulas-de-evolvulus-cordatus-moric-convolvulaceae
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3SANTOS, D.; BURIL, M. T. O gênero Evolvulus (Convolvulaceae) no estado de 
Pernambuco, Brasil. Rodriguésia, v. 71, p. 1-30, 2020. 
 
1SIMÃO-BIANCHINI, R.; SILVA, C.V. 2020. Evolvulus in Flora e Funga do Brasil. 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: https://floradobrasil.jbrj.gov.br/FB6995
Acesso em: 09 abr. 2022. 
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Ipomoea nil L. Roth.

Ipomeia japonesa 

Convolvulaceae 

 

Origem 

Nativa. 

 

Forma de vida 

Liana, Volúvel, Trepadeira.

 

Ditribuição 

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 

(Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

 

Características e importânci

Raízes do tipo desconhecidas. Caules são ramos volúveis; medula sólida; látex ausente. 

Folhas com pecíolos curtos ou longos; lâminas ovadas, orbiculares; bases cordadas; ápices 

agudos/acuminados; indumento da face adaxial hirsuto; indumento da face abaxi

Inflorescência do tipo bractéola lanceolada/linear; tipo cimeira/dicásio. Flores com sépalas 

externa iguais as internas/lanceoladas/hirsutas; 

internas lanceoladas; corola de tubo infundibuliforme, limbo cam

até 4,9 cm ou grande maior que 5 cm; corola de cor rosa claro/limbo azulado e tubo 

branco; indumento das áreas mesopétalas glabras. Semente de indumento tomentosa¹.

 

Referências 
1SIMÃO-BIANCHINI, R.; FERREIRA, P.P.A.; VASCONCELOS, L.V
Flora do Brasil 2020. Jardim
sil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB7050
 

Roth. 

Liana, Volúvel, Trepadeira. 

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro

(Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Características e importância 

Raízes do tipo desconhecidas. Caules são ramos volúveis; medula sólida; látex ausente. 

Folhas com pecíolos curtos ou longos; lâminas ovadas, orbiculares; bases cordadas; ápices 

agudos/acuminados; indumento da face adaxial hirsuto; indumento da face abaxi

Inflorescência do tipo bractéola lanceolada/linear; tipo cimeira/dicásio. Flores com sépalas 

internas/lanceoladas/hirsutas; sépalas de ápices acuminados; sépalas 

internas lanceoladas; corola de tubo infundibuliforme, limbo campanulado/mediano de 2 

até 4,9 cm ou grande maior que 5 cm; corola de cor rosa claro/limbo azulado e tubo 

branco; indumento das áreas mesopétalas glabras. Semente de indumento tomentosa¹.

BIANCHINI, R.; FERREIRA, P.P.A.; VASCONCELOS, L.V
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:

br/reflora/floradobrasil/FB7050. Acesso em: 31 jan. 2022. 
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Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro-Oeste 

(Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina). 

Raízes do tipo desconhecidas. Caules são ramos volúveis; medula sólida; látex ausente. 

Folhas com pecíolos curtos ou longos; lâminas ovadas, orbiculares; bases cordadas; ápices 

agudos/acuminados; indumento da face adaxial hirsuto; indumento da face abaxial hirsuto. 

Inflorescência do tipo bractéola lanceolada/linear; tipo cimeira/dicásio. Flores com sépalas 

sépalas de ápices acuminados; sépalas 

panulado/mediano de 2 

até 4,9 cm ou grande maior que 5 cm; corola de cor rosa claro/limbo azulado e tubo 

branco; indumento das áreas mesopétalas glabras. Semente de indumento tomentosa¹. 

BIANCHINI, R.; FERREIRA, P.P.A.; VASCONCELOS, L.V. 2020. Ipomoea in 
em: http://floradobra
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Anexo 1. Tabela com os nomes científicos, os autores das espécies, as famílias,  e os nomes comuns das 
espécies arbóreas da Caatinga. 

 

Nome científico Autores Família Nome comum 

Anadenanthera 
colubrina 

(Vell.) Brenan Fabaceae  Angico 
vermelho 

Amburana cearensis (Allemão) A. C. 
Sm. 

Fabaceae  Cumaru 

Aspidosperma 
pyrifolium 

Mart. & Zucc. Apocynaceae Pereiro 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Fabaceae  Mororó 

Cochlospermum 
vitifolium 

(Willd.) Spreng. Bixaceae Algodão 

Combretum 
leprosum 

Mart. Combretaceae Mofumbu 

Commiphora 
leptophloeos 

(Mart.) J. B. 
Gillett 

Burseraceae Imburana 

Cynophalla hastata (Jacq.) J. Presl Capparaceae Feijão-bravo 

Handroanthus 
impetiginosus 

(Mart. ex DC.) 
Mattos 

Bignoniaceae Ipê-roxo 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 
L. P. Queiroz 

Caesalpinoideae Jucá 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae  Jurema 

Piptadenia retusa P.G.Ribeiro, 
Seigler & 
Ebinger 

Fabaceae Jurema-branca 
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Nome científico Autores Família Nome comum 

Cenostigma 
bracteosum 

(Tul.) Gagnon & 
G.P. Lewis 

Fabaceae  Catingueira 

Pseudobombax 
marginatum 

(A.St.-Hil.,Juss. 
& Cambess.)A. 
Robyns 

Malvaceae Imbiratanha 

Sebastiania 
macrocarpa 

Müll.Arg. Euphorbiaceae Burra leiteira 

Sarcomphalus 
joazeiro  

(Mart.) 
Hauenshild 

Rhamnaceae Joazeiro 
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Anexo 2.  Nomes científicos, autores das espécies, famílias, formas de vida, nomes comuns e origens das 
espécies da vegetação herbácea encontradas no experimento. 

 

Forma de vida Nome científico Autores Família Nome comum Origem 

Arbusto Indigofera 
suffruticosa 

Mill. Fabaceae Anil Exótica  

Arbusto Lantana camara L. Verbenaceae Cambará Exótica 

Erva Alternanthera 
tenella 

Colla Amaranthaceae Quebra-panela Nativa 

Erva Borreria 
verticillata 

(L.) G.Mey. Rubiaceae Cabeça-de-
velho 

Nativa 

Erva Diodella radula (Willd. ex 
Roem. 
&Schult.) 
Delprete 

Rubiaceae        - Nativa 

Erva Evolvulus 
cordatus 

Moric. Convolvulaceae Jetirana Nativa 

Erva Hexasepalum 
teres 

(Walter) 
J.H.Kirkbr 

Rubiaceae Corre-mundo Nativa 

Erva Jacquemontia 
gracillima 

(Choisy) 
Hallier f. 

Convolvulaceae           - Nativa 

Erva Pavonia 
cancellata 

(L.) Cav. Malvaceae Malva-rasteira Nativa 

Erva Richardia 
grandiflora 

(Cham. & 
Schltdl.) 
Steud. 

Rubiaceae Asa-de-pato Nativa 

Erva Sida spinosa L. Malvaceae Zum-zum Nativa 
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Forma de vida Nome científico Autores Família Nome comum Origem 

Erva Tephrosia 
purpurea 

(L.) Pers. Fabaceae Sharapunkha Nativa 

Erva Waltheria 
bracteosa 

A.St.-Hil. & 
Naudin 

Malvaceae Malva Nativa 

Gramínea Panicum 
trichoides 

Sw. Poaceae Capim-
carrapicho 

Nativa 

Gramínea Dactyloctenium 
aegyptium 

(L.) Willd. Poaceae Capim mão-
de-sapo 

Exótica 

Gramínea Digitaria bicornis (Lam.) Roem. 
& Schult. 

Poaceae Capim pé-de-
galinha 

Exótica 

Liana Canavalia 
brasiliensis 

Mart. ex 
Benth. 

Fabaceae Feijão-de-
porco 

Nativa 

Liana Cardiospermum 
corindum 

L. Sapindaceae Balãozinho Nativa 

Liana Dioclea 
grandiflora 

Mart. ex 
Benth. 

Fabaceae Mucunã Nativa 

Subarbusto Alternanthera 
brasiliana 

(L.) Kuntze Amaranthaceae Penicilina Nativa 

Subarbusto Croton hirtus L’Hér. Euphorbiaceae Malva-de-
pêlos 

Nativa 

Subarbusto Froelichia 
humboldtiana 

(Roem. & 
Schult.) Seub. 

Amaranthaceae Ervanço Nativa 

Subarbusto Herissantia crispa (L.) Brizicky Malvaceae Malva-de-
lavar-prato 

Nativa 

Subarbusto Mesosphaerum (L.) Kuntze Lamiaceae Bamburral Exótica 
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Forma de vida Nome científico Autores Família Nome comum Origem 

suaveolens 

Subarbusto Piriqueta 
guianensis 

N.E.Br. Turneraceae Malva-branca Nativa 

Subarbusto Sida galheirensis Ulbr. Malvaceae Malva Nativa 

Subarbusto Turnera subulata Sm. Turneraceae Chanana Nativa 

Subarbusto Waltheria indica L. Malvaceae Manhã-
sonolenta 

Nativa 

Trepadeira Centrosema 
brasilianum 

(L.) Benth. Fabaceae Jequitirana Nativa 

Trepadeira Ipomoea 
bahiensis 

Willd. ex 
Roem. & 
Schult. 

Convolvulaceae Flor-de-pau Nativa 

Trepadeira Ipomoea 
longeramosa 

Choisy Convolvulaceae Jetirana-de-
mocó 

Nativa 

Trepadeira Macroptilium 
martii 

(Benth.) 
Maréchal & 
Baudet 

Fabaceae Orelha-de-
onça 

Nativa 

Trepadeira Distimake 
aegyptius 

(L.) A. R. 
Simões & 
Staples 

Convolvulaceae Jitirana peluda Exótica 
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Anexo 3. Composição de espécies implementadas em cada nível de diversidade com os respectivos número 
de composições e número de réplicas. Os nomes das espécies abreviados são apresentados como Acl: 
Anadenanthera colubrina, Ac: Amburana cearensis, Ap: Aspidosperma pyrifolium, Bc: Bauhinia cheilantha, 
Cv: Cochlospermum vitifolium, Clp: Combretum leprosum, Clp: Commiphora leptophloeos, Ch: Cynophalla 
hastata, Hi: Handroanthus impetiginosus, Lf: Libidibia ferrea, Mt: Mimosa tenuiflora, Ps: Piptadenia retusa, 
Pg: Cenostigma bracteosum, Pm: Pseudobombax marginatum, Sm: Sebastiania macrocarpa, Zj: 
Sarcomphalus joazeiro. 

 

Riqueza Composição de espécies N° de composições N° réplicas de composições

1 Cv 16 3 

1 Acl 16 3 

1 Sm 16 3 

1 Pg 16 3 

1 Ac 16 3 

1 Ch 16 3 

1 Pm 16 3 

1 Clp 16 3 

1 Hi 16 3 

1 Zj 16 3 

1 Ps 16 3 

1 Mt 16 3 

1 Lf 16 3 

1 Clp 16 3 
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Riqueza Composição de espécies N° de composições N° réplicas de composições

1 Bc 16 3 

1 Ap 16 3 

2 Cv + Zj 16 3 

2 Acl + Mt 16 3 

2 Pg + Lf 16 3 

2 Zj + Ps 16 3 

2 Cv + Clp 16 3 

2 Acl + Sm 16 3 

2 Pg + Hi 16 3 

2 Lf + Ap 16 3 

2 Sm + Pm 16 3 

2 Clp + Hi 16 3 

2 Clp +Bc 16 3 

2 Mt + Ap 16 3 

2 Pm + Bc 16 3 

2 Ch+ Ps 16 3 

2 Ac + Ch 16 3 

2 Ac + Clp 16 3 
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Riqueza Composição de espécies N° de composições N° réplicas de composições

4 Cv + Acl + Sm + Zj 8 3 

4 Cv + Pm + Clp + Mt 8 3 

4 Acl + Pg + Ch+ Ap 8 3 

4 Sm + Ac + Lf + Clp 8 3 

4 Ac + Ch + Ps+ Clp 8 3 

4 Pg + Pm + Lf +Bc 8 3 

4 Clp + Hi + Mt + Ap 8 3 

4 Hi + Zj + Ps+ Bc 8 3 

8 Cv + Pg + Ac + Ch + Pm + Os 
+ Lf + Clp 

4 3 

8 Cv + Acl + Sm + Pg + Pm + Zj 
+ Lf + Bc 

4 3 

8 Acl + Sm + Clp + Hi + Zj + Mt 
+ Bc + Ap 

4 3 

8 Ac + Ch + Clp + Hi + Os + Mt 
+ Clp + Ap 

4 3 

16 Pm + Pm + Ac + Clp + Cv + 
Ap + Ch+ Acl + Zj + Lf + Clp 

+ Pg + Bc + Os + Hi + Mt 

1 15 

 

 

 



213 
 

Anexo 4. Temperatura máxima do ar (ºC) e umidade máxima relativa do ar (%) da cidade mais próxima ao 
experimento (Macau, Rio Grande do Norte) entre março e dezembro de 2019. As linhas verticais indicam o 
período de coleta de dados que ocorreu entre abril e agosto. Os dados de temperatura e umidade foram 
retirados do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Correlações de Spearman das variáveis de porcentagem de cobertura de ervas, trepadeiras, 
subarbustos, arbustos e gramíneas da vegetação herbáceo
os valores de rho, onde as caixas em rosa são valores negativos e em verde, valores positivos. À direita os 
círculos em preto são valores negativos e em branco positivos. Círculos maiores indicam valores mais altos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlações de Spearman das variáveis de porcentagem de cobertura de ervas, trepadeiras, 
subarbustos, arbustos e gramíneas da vegetação herbáceo-arbustiva. No gráfico à esquerda estão apresentados 
os valores de rho, onde as caixas em rosa são valores negativos e em verde, valores positivos. À direita os 
círculos em preto são valores negativos e em branco positivos. Círculos maiores indicam valores mais altos
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Correlações de Spearman das variáveis de porcentagem de cobertura de ervas, trepadeiras, 
No gráfico à esquerda estão apresentados 

os valores de rho, onde as caixas em rosa são valores negativos e em verde, valores positivos. À direita os 
círculos em preto são valores negativos e em branco positivos. Círculos maiores indicam valores mais altos. 
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Anexo 6. Análise de Componentes Principais das variáveis de altura, diâmetro a altura do solo, número de 
folhas, área foliar, biomassa foliar e comprimento de raiz da vegetação arbórea, descritos no gráfico como 
(Altura_arb, Diâmetro_arb, Número_folhas_arb, Área_foliar_arb, Biomassa_foliar_arb, Comprimento_raiz_a
rb) e das variáveis de altura, porcentagem de cobertura e riqueza da vegetação herbáceo-arbustiva, descritos 
no gráfico como (Altura_herb, Cobertura_herb e Riqueza_herb). A primeira dimensão contrinuiu com 24.3% 
da variabilidade dos dados e a segunda dimensão contribuiu com 14.1%. 
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Anexo 7. Altura (cm), porcentagem de cobertura e riqueza (número de espécies) da vegetação herbáceo-
arbustiva, e altura (m), diâmetro a altura (cm) do solo e número de folhas da vegetação arbórea em relação à 
distância da lagoa (m). Os valores de p e rho das análises de correlação de Spearman estão inseridos no 
gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 
 

Anexo 8. Árvore de distância filogenética das espécies e famílias encontradas no experimento. Cada cor que 
agrupam as espécies representa uma família. Pontos no final dos ramos em roxo representam as espécies 
arbóreas e pontos em laranja representam as espécies herbáceas. Os pacotes do software R utilizados para 
gerar a árvore foram: devtools, ape, phytools, picante, PhyloMaker, ggplot2 e ggtree. 

 

 

 


