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Originária da América Central e Norte da América do Sul, a piteira, Furcraea foetida (L.)
Haw (Agavaceae),  tem sido evidenciada em áreas de restinga da Ilha de  Santa  Catarina,
SC, como a da Praia Mole, área de estudo. Algumas espécies exóticas tornam-se invasoras
quando  apresentam  características  que  as  tornam  competitivas  onde  se  instalam,
produzindo prole numerosa. Neste sentido, este estudo avaliou se sítios com presença de
F. foetida mostram diferenças de riqueza, diversidade e dominância a sítios não ocupados.
Foram delimitadas 17 parcelas de 140 x 140cm englobando um indivíduo imaturo de F.
foetida  (diâmetro:18  a  140cm).  Foram  delimitadas  17  parcelas  “controle”  sorteadas  a
20cm  das  parcelas  com  piteira.  A  porcentagem  de  cobertura  das  espécies  presentes  nas
parcelas foi estimada com base em 6 classes: classe 1 (>0 a 5%), 2 (>5 a 15%), 3(>15 a
25%), 4(>25 a 50%), 5(>50 a 75%) e 6 (>75 a 100%), analisados com os valores médios.
Os  sítios  com  e  sem  F.  foetida  foram  comparados  quanto  à  riqueza  (Mao  Tau),
diversidade  (Índice  de  Shannon  e  teste-t)  e  similaridade  (Índices  de  Sorensen  e
Morisita-Horn). Foram registradas 69 espécies nas parcelas com F. foetida (inclusive) e 70
nas controle, não havendo diferença significativa de riqueza (intervalo de confiança 95%).
A  diversidade  também  não  diferiu  (Hpiteira=1,48  e  Hcontrole=1,40;  t=0,00053;  p>0,05).
Ocorreram  46  espécies  comuns  aos  dois  sítios,  com  alta  similaridade  (Sorensen  0,67;
Morisita-Horn  0,7).  No  entanto,  nos  sítios  com  piteira,  apenas  F.  foetida  apresentou
cobertura  relativa  >10%,  diferente  do  sítio  controle  com  três  espécies  mais  expressivas
Paspalum  vaginatum  Swartz  (Poaceae),  Remirea  marítima  Albl.  (Cyperaceae)  e  Smilax
campestris Griseb. (Smilacaceae).
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