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Nas restingas o estrato herbáceo é pouco conhecido e um dos ambientes mais 
deteriorados do litoral brasileiro. O objetivo desse trabalho foi realizar o estudo 
fitossociológico do estrato herbáceo das dunas do litoral norte da Bahia, identificando 
as espécies predominantes na área, como estão distribuídas e possíveis influências 
antrópicas. O estudo foi desenvolvido na praia de Massarandupió, Entre Rios, Bahia. 
Para o estudo fitossociológico utilizou-se o método de parcelas (50 parcelas de 1 m2)  

e como pertencentes ao estrato herbáceo foram consideradas ervas, subarbustos e 
trepadeiras. Foram analisados os seguintes parâmetros fitossociológicos: cobertura, 
freqüência e valor de importância. A cobertura foi estimada visualmente com auxílio 
de um quadrado de 1 m², dividido em 100 quadrados menores, cada quadrado 
correspondendo a 1%. O valor de importância foi obtido a partir do somatório dos 
valores de frequência e cobertura relativa, excluindo-se, o parâmetro densidade, 
devido a  dificuldade de individualização de espécies rizomatosas e estoloníferas. A 
diversidade foi calculada através do índice de diversidade de Shannon (H´), 
equabilidade de Pielou J´ e riqueza total. Também foi determinado o status de 
conservação da comunidade vegetal. Foram amostradas 12 espécies distribuídas em 
nove famílias: Rhynchospora riparia (Nees) Boeckeler, Chamaecrista ramosa 
(Vogel) H.S.Irwin & Barneby, Eriocaulaceae sp., Comolia ovalifolia (DC.) Triana, 
Cuphea flava Spreng., Digitaria sp., Fimbristylis bahiensis Steud., Borreria 
verticillata (L.) G.Mey., Lepidaploa mucronifolia (DC.) H.Rob., Rhynchospora 
barbata (Vahl) Kunth, Panicum cyanescens Neesex Trin. e uma indeterminada. 
Rhynchospora riparia apresentou o maior valor de importância (39,89%), seguida de 
Chamaecrista ramosa (37,22%) por apresentarem maiores valores de cobertura 
estimados. Essas espécies formam  amplas populações  na área estudada constituindo 
mosaicos vegetacionais.  Os valores de diversidade foram H' = 1,453 nats/m² e de 
equabilidade J'c = 0,585 semelhante aos valores encontrados em outros estudos de 
estrutura em estrato herbáceo pela costa brasileira. Foram encontrados dois fatores de 
impacto nas dunas de Massarandupió que apresentaram influência antrópica:  trânsito 
de pessoas e carros sobre as dunas. Esses fatores não ocasionam uma forte 
antropização nas dunas da Praia de Massarandupió, mas é importante que medidas de 
conservação sejam tomadas para não intensificar os impactos antrópicos nessas dunas. 
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