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Os tabuleiros litorâneos do Nordeste estão associados com depósitos de areias 

terciárias da Formação Barreiras. Nesta o relevo é plano ou superficialmente 

ondulado e a vegetação apresenta um mosaico de floresta e manchas de savana 

(tabuleiros) onde o solo é mais arenoso. Com o intuito de compreender a riqueza de 

espécies herbáceas e/ou subarbustivas presentes nos tabuleiros, foram realizados 

levantamentos florísticos do estrato herbáceo em duas áreas, uma localizada no estado 

da Paraíba, a Reserva Biológica (Rebio) Guaribas, em Mamanguape, e outra no Rio 

Grande do Norte, a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Mata Estrela, 

em Baía Formosa. Em cada uma delas, amostrou-se uma área contínua de 250m² 

subdividida em 25 parcelas de 1x25m, nas quais foram coletados todos os indivíduos 

herbáceos ou subarbustivos. A coleta de material botânico foi realizada durante o mês 

de setembro de 2015. As plantas coletadas foram herborizadas segundo técnicas 

usuais em taxonomia e identificadas utilizando-se bibliografia especializada, consulta 

a especialistas e comparação com material previamente identificado disponível no 

Herbário Lauro Pires Xavier, da Universidade Federal da Paraíba. O levantamento 

revelou a presença de 16 famílias e 32 espécies na Rebio Guaribas. As famílias mais 

representativas em número de espécies foram: Fabaceae (7 espécies), Poaceae (4), 

Rubiaceae (4), Cyperaceae (2) e Asteraceae (2). Na RPPN Mata Estrela foram 

identificadas 14 famílias e 23 espécies. As famílias mais ricas em espécies foram: 

Cyperaceae (3 espécies), Fabaceae (3), Poaceae (3), Rubiaceae (3), Eriocaulaceae (2). 
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