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Distribuída em manchas, sobre o mosaico de solos arenosos, hidromórficos e 
associados a cursos de água preta, existe uma formação vegetacional arenícola, 
savânica, denominada Mussununga. Inserida na matriz Florestada sobre os Tabuleiros 
Costeiros do Grupo Barreiras, é conhecida até a atualidade como distribuída no sul da 
Bahia e norte do Espírito Santo. Pouco se conhece sobre sua unidade florística, 
fitofisionomias e relações com outros ecossistemas. Com o objetivo de compreender 
melhor o ecossistema das Mussunungas, este trabalho  estabelece a descrição 
fisionômica e florística das diferentes formações, utilizando as diretrizes do IBGE, a 
composição florística e frequência das espécies, a altura do dossel, a saturação hídrica 
do solo e o espectro de vida de cada formação, em uma unidade amostral 
representativa em Caravelas, Bahia. Para a verificação da existência da unidade 
fitofisionômica, foi analisada sua composição florística com outras fitofisionomias 
associadas à Mata Atlântica. De acordo com os critérios para separação das formações 
vegetacionais, estabelecemos a Mussununga Gramíneo Lenhosa Graminóide, 
Mussununga Gramíneo Lenhosa, Mussununga Arbustiva Aberta, Mussununga 
Arbustiva Densa, Mussununga em Moitas e Mussununga Florestada. Foram 
amostradas 159 espécies, distribuídas em 120 gêneros e 64 famílias botânicas e a 
riqueza aumenta da Mussununga Gramíneo-Lenhosa Graminóide para a Mussununga 
Florestada. Foi constatada a existência da modificação na composição florística e 
frequência das espécies em cada fitofisionomia, o aumento do porte das espécies 
arbóreas e altura do dossel em direção às formações florestadas. As formas de vida 
predominantes como um todo foram Fanaerófitas e Caméfitas, com expressividade de 
hemicriptófitas e terófitas nas formações mais abertas e sujeitas a encharcamento, 
além de lianas em formações florestais. Das espécies amostradas, observa-se a 
primeira ocorrência de Eremanthus erythropappus e Heteropteris oberdanii para o 
Estado da Bahia. Embora a composição florística difere entre as fisionomias, a análise 
de agrupamento mostrou que as Mussunungas possuem uma unidade florística 
própria, formando um agrupamento único e as Restingas estando associadas em um 
segundo momento, fornecendo subsídios para concluir que se trata de um ecossistema 
associado à Mata Atlântica e que esforços para sua preservação devem ser feitos para 
garantir a manutenção sua biodiversidade e serviços ecossistêmicos à ela associados. 
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