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Seção: Ecologia Vegetal
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A composição e estrutura da comunidade herbácea é fortemente influenciada pela variação ambiental que 
permite a existência de vegetais característicos e até restritivos a essas variações. Este fato aponta que 
a vegetação herbácea atua como um indicador da qualidade ambiental, além de determinar o estádio su-
cessional da floresta. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar a variação espacial da 
assembleia de herbáceas em três microhabitats distintos em um fragmento urbano de floresta atlântica. O 
estudo foi desenvolvido na mata da unidade de conservação municipal Jardim Botânico do Recife – JBR. 
Foram selecionados no interior da mata do JBR três microhabitats, a saber: microhabitat preservado (área 
com melhor status de conservação apresentando dossel contínuo), microhabitats de clareiras (áreas com 
presença de clareiras naturais) e microhabitats de jaqueira (áreas com presença de Artocarpus integrifolia 
L. – jaqueira, espécie exótica invasora). Foram plotadas 30 parcelas de 1m2 (1X1m) em cada microhabitat, 
onde foram amostrados todos os indivíduos herbáceos. A partir dos dados levantados foi realizada a similari-
dade florística entre as assembleias nos diferentes microhabitats (Jaqueira versus Clareira; Jaqueira versus 
Preservado; Clareira versus Preservado), através do índice de similaridade de Sørensen, e calculados a 
densidade absoluta e a diversidade. A similaridade florística foi maior entre os microhabitats jaqueira e pre-
servado (72%) e menor entre clareira e preservado (69%). Philodendro  blanchetianum Schott. foi a espécie 
de maior densidade absoluta nos microhabitats jaqueira e preservado, provavelmente devido a baixa condi-
ção de luminosidade observada nos ambientes, já que, a espécie é típica do sub-bosque; e Olyra latifolia L. 
no microhabitat com presença de clareiras, onde tal espécie é descrita como típica de ambientes com maior 
entrada de luz. A diversidade foi maior para o microhabitat de clareira (1,96 nats/ind), seguido pelo preser-
vado (1,90 nats/ind) e jaqueira (1,18 nats/ind). Os resultados sugerem que a assembleia de herbáceas da 
mata do JBR sofre influencia das diferentes condições dos microhabitats que modificam a composição e 
estrutura da vegetação. 
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