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A antropização altera a riqueza e densidade de plantas. Sabe-se que Parodiolyra micrantha é amplamente 
disseminada no sub-bosque perturbado da floresta Atlântica. Objetivou-se testar as hipóteses: 1) a densida-
de de P. micrantha é distinta e relaciona-se negativamente ao tamanho do fragmento florestal; e 2) a rique-
za e densidade de ervas diminuem com o incremento na densidade de P. micrantha. Acredita-se que a P. 
micrantha estagna a auto-recuperação das áreas degradadas de floresta Atlântica nordestina devido a sua 
elevada densidade. Entre outubro de 2010 e março de 2011, cinco parcelas (5×5 m) foram estabelecidas na 
porção central de cada um dos dez fragmentos de floresta Atlântica envoltos por matriz canavieira. Em cada 
parcela, observou-se a riqueza das ervas terrícolas e trepadeiras, obtendo-e a densidade de cada uma. Para 
verificar se existia diferença na densidade de P. micrantha entre os fragmentos selecionados foi empregada 
a ANOVA com um fator. Para avaliar a relação entre o tamanho do fragmento e a densidade de P. micran-
tha, bem como a relação da densidade da mesma com a densidade e riqueza da assembleia de herbáceas 
foram efetuadas análises de regressão linear simples. Ao todo, se contabilizou 3.220 ervas, sendo 1.028 
representantes da P. micrantha. Esta esteve presente em 17 das 50 parcelas, com densidade absoluta de 
três a 229 ind./25m2, evidenciando diferença significativa na densidade entre os fragmentos, mas nenhuma 
relação com o tamanho do remanescente. A densidade de ervas foi negativamente relacionada à densidade 
de P. micrantha, constatando-se pelo R2 que 8,4% da variação na densidade de ervas são explicadas pela 
densidade de P. micrantha. Houve relação significativamente negativa entre a densidade de P. micrantha 
e a riqueza da assembleia de herbáceas. Sugere-se que a expansão de P. micrantha pode excluir outras 
espécies de sub-bosque pela sua elevada pressão competitiva, desencadeando a homogeneização da as-
sembleia de herbáceas.
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