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listudo de folhas fósseis preservadas nos tulos calcários, daraclos pela série de desequilibro clo

urânio, objeto do preser'ìte trabalho, pernritiram ìnvestigar rnrrdanças da vegetação e do clinia ocorrìdas

entre 2l 000 e 9.000 anos atrás ao longo do vale do rio Salltre, no município de Campo Iormoso, norte

da Bahia, áreâ atualnlente com tipica ocomênoia de caatinga e clrn.ra semi-á¡iclo.

Foram descritos 69 morfotipos, tendo sido identifícadas 49 através de estudos co¡par.ativos

com materiâl rfo herhário ALCB, da lJnrversidacle lìederal da t]ahia e estudos complementares

efetuados no hertÉrio SPtr, da lJnrversidade de São Paulo. Estão presentes cinco espécies ile

Annonace¿e e F)uphorbiaceae, quatro espéoies de Malvaceae e l-amiaceae, três de Begoniaceae, duas

espécies de lltgnoniaceae, Chrysobalanaceae, Elaeocarpaceae, Malpighiaceae e Sterculiaceae, além {e
uma espécie de Apocynaceae, Aquifoliaceae, Boraginaceae, carnpanulaceae, cecropiaceae,

celastraceae, connaraceae, Drlleniace¿e, clusiaceae, olacaceae, phytolacaceae, piperaceae,

Rhamnaceag Rosaceae, Rutaceae e Tiliaceae, sendo considerada uma assembléia bem diversifìcada.

A análise fisionômtoa das folhas fóssers, diferentemente de outras análiscs fisionômicas

publicadas que utiliz¡ìm padrões fisionômicos mundiais, teve Õomo base uma oomparâção tlos padrões

fisionômicos estabelecidos a partir de exemplares representativos de toda vegetação atualmente

presente no Estado da Bahia. Ambas análises, slstemálica e fisionônlica das folhas, resultaram no

reconlreoimento de mistura de vegetações no passaclo, caractertzad.a pela presença de elementos da

caatingâ, cerrado e das florestas estacionais. Ëspécies das duas írltimas vegetações tiveram suas origem

assooìadas à migração de coberturas, hoje localizadas no oeste baiano e nas porções mais elevacias da

Chapada l)iamantina, respectivamente. As duas análises, em oon1unto, permrtiram ínfèrir ve.getação de

dossel fechado e representativo de clima mais chuvoso do que o clima atual.

A análise tafonômica do depósito sugere distribuição mais uniforme tlas chuvas ao longo do

ano, podendo refletir em clima oom menor duração da estação seca. Foi possível estabelecer dois su[r.

ambientes deposicionais assim como condições transicionais entre ambos, reconhecendo feições

i¡rdicativas de fluxo turbulento de água e feições indicativas de fluxo pouco turbulento. A análise

tafonômica só foi possível através do estudo comparâtivo realizado com os depósitos de tufos calcários

atuais na região de Bonito. MS.

Não há indicações de corredores entre as vegetações atlântica e amazônica como sugerido em

alguns trabalhos prévios
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I'rossil of leavcs preserved in carbonate tuärs a¡rcl dated by lJ-serjes methocl are studied in ordcr

to investigafe the vegetacional and climate changes occurrcd bctween 21,000 and 9,000 yaars ago over

Rro Salitre valley, a senri-arid area today covered bv c¿r¿tinga vegetation and locatecl in the Campo

Fo¡mos<¡ municipality, northern IJahia

Analysis of vegetal rernains has allowed description ol69 morplìotypes and the identification of

49 plants species through comparison with the ALC'B herbariunì documentation of the Universrty

f'ederal of Bahia attd complementary studies with the SPtì herbarium documentation of the t.lniversity

of São Paulo I'he systematic analysis detected the prcsence of five species of Annonaceae ancl

Euphorbiaceae" four species of Nlalvaceae and l,amiaceae, three species of Begoniaceae, two species of

Bignonraceae, Chrysobalanaceae, Elaeocarpacanc, Malpighiaceae and Sterculiaceae, beyond one

specres of Apocynaceae, Aquifohaceae, lìoraginaceae, Campanulaceae, Ceolopiaceae, Celastraceae,

Connaraceae, Dilleniaceae, Guttiferae (:Clusiaceae), Olacaceae, Phytolac¿ceae, Piperaceae,

Rhamnaceae, Rosaceae, Rutaceâe and T'iliaceae. ïhrs can be considered a quite diversified fossil

assemblage.

Climate parameters as humidity and temperature play an important role in the photosynthetic

process that control the morphology of the leaves, allowing them to be used as paleoenvironmental and

paleoclimatrc proxies. -l'he multiva¡iate physíognomic analysis of fbssils ofì leaves was possible after

establishment of modern physiognomrc pattern of vegetation based on samples of ALCìJ herbarium

representativc of Ilahia state.

Both systernatic and physiognomic analysis poirìts out nixed paleovegetation characterized by

the presence of elements lìom caatinga, cerrado and seasonal submontane forests. "l'he last two

elements probably migrated from western Bahia ancl also from high elevations in surrounding Chapada

Diamantina, respectively. These results provrde evidence for the presence of closer forests that reflect

a better distributed rainfall during transrtion liom Last Glacral Maximum and Holocene than observed

today in the study area. 'fhis inference is additionally supported by taphonomic analysis on studie<I

sarnples offossil tufas that were compared to active deposits from Bonito region, Mato Grosso do Sul.
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Ao longo do texto serão utilizadas diversas siglas que serão sintetizadas no cluaclro a :cguir

visando lacilital a leitura do mesnro

I - Intlodr-rçào e ol.rjctivrrs cltr pesrluisa

AI,CB

CLIMAP

DSDP

Atmosphere General Circulation Model

EMI]ASA

Flerbário da Universidadc lrederal da Bahia

F]NSO

Climate L.ong range Investigation and MAPpìng

IBGE

it;p ça Drilling Project

t'lc.z

ÞôÃ

EMpresa eaiani dã Ãguas J.{¡neamentò

El Niño - Oscilação Sul

ttrstit"to t¡iãlit"iro de Geografia e t sráiisiica

S Lrl

Z.-ru Oc C ônu*rç*ia tñiãr'f ropical

so

Análise dos componônt". p.inòipu-n 
-

SACZ

Superintendênoia de Ëstudos Flconômìcos e Sociais

SAMS

da Bahia (www soi. ba.gov. br)

SPCZ

SPF

Zona de Convergência do Atlântico Sul

Sistema cle Monções Su1-Americano

Zona de Convergência do Pacífico Sul

Herbário da Universidade de São Pauìo

Tabela I - Siglas utilizadas neste trabalho.
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os csttrdos do QLratcrttário são capazes tle est¿¡belecer urr elo de ligação cntre o passado
geológìco pouoo Ìenloto e o presente. Ém situações fävoráveis podem estabelecer- prognósticos
firturos (Suguio. 1999) Lintretanto, muitos dados disponrvcis paia estudos sào tcnìporalmente
tlescontinuos. exceto as ¿Inìostras cle gelo e de seclirllentos oceânicos prolìrnclos. pi-ejuclicanclo as
in lerpretaçòes.

Na América do Sul' os resistros climáticos estuclados sào mais nnrnerosos na rcgião dos
Andes' sendo utilizados conto claclos complementares eì compreensão e clataçã, clo último
soergttimento da cordilheira, que tetia ocorrido há oerca de 2,5 a i milhões de anos (MÕrner, 1993).
os dados são muito esparsos nas áreas baixas, onde se encontra a maior biodiversida<le do mundo.
A partir dos anos noventa o núuero de trabalhos com ênfàses paleoclimáticas vem aumentando.

Para prevet o eleito da ação do Homem em relação ao nleio anrbiente é necessário conhecer
como se desenvolveu em ternìos paleoanrbientais essa cnorme lonte cle biocliversidade. -l.orna-se

necessário saber também quais fàtores clirnáticos são os mais prejucliciais à biocìiversiclade e quão
rápidas são as respostas biológicas em função das difèrentes muclanças climáticas e ambientais.
conhecer o passado ainda é o melhor caminho de se prever ¡ futuro. Ilste lato é cla maior
importância pÕrque o clesenvolvimento econômico e suas conseqliôncias tôrn anclado mais rápido
que os avanços técnico-científìcos e talvcz, por isso, ainda tenh¿rmos a oportunidacle ¿e conhecer
rnelhor o passado cla Antól-ica do Sul.

Sabe-se clue a'l'erra enfientou e provavelmente entientará uma série de mudanças climáticas
de curtas e longas dtrrações' cont profunclos efeitos nos plocessos geonrorfológicos e biológicos
Flssa ciclicidade pe.lite c¡ue conheçamos os processos e os nrec¿rnismos que operam essas
rnudanças, de modo que possamos preclizer as possíveis respostas clesse complexo sistema t.erra à
intervenção humana, mas para isso é necessário um conjunto maior de dados reracionados ao
Quaternário e especialmente ao último eventÒ glacial

Essa necessiclade originou grandes projetos intemacionais como o DSDp e o cLIMAp
assim corno alguns outrcs.

A América do Sul .epresenta urn bom continente para estudos climáticos, dada a grande
sazonalidade do clima no hernisfério sul e sua ampla variação ratitudinar: de 12uN a 56os.

As oscilações na temperatura e na umidatre indicam que o crima não foi estável após a
última deglaciação Essas alterações climáticas também são rellistradas nas terras baixas tropicais e
quentes do llrasil (lentral (Salgado_Labou riau et aÌ., 1997)



Objetivos da pcsqu isa

A presentc pesquisa visa o eslutlo da variação clinlática e veqelacional na re-qião do n¡¡rte da
Ilahìa' entte 2-5 000 e 8.000 anos atrás, tendo corno b¿rse o estudo de tLrleiras ricanrente fòssilí1.0;-as.

A caracte|ização de seu conteú<Io, basicamente corÌlposto tle lòlhas, permife a infèrência c1o tìpo cle

velletação c de suas calactel isticas evolutivas conr respcito às rnuclanças climáticas ocorr.iclas clesclc

o último nráxirlo glacial.

(--onstitui-se nos segui ntes objetivos especí tìcos:

1) I)escrever os difèrentes tipos de 1'olhas de moclo a caracterizar o re{¡ist¡o fbssililèro. Esse
trabalho serve de base para as diferentes interpretações dcls depósitos;

2) obter os parâmetros morrométricos necessários à i.tcrpretaçào pareocrimática;

3) Inferir os dados ptetéritos refèrentes ao clima e à estrutura cla vegetação. Seja por análise
multivariada dos parâmetros morlométrico, seja por estuclos fìoristicos,

4) correlacionar os dados paleocrimátic.s obtidos com os demais tipos de registros
paleoclirnáticos br¿sileiros rìa tnesma fàixa de idade.

5) Ufctuar comparaçòcs ent¡'c a vegclaÇâo prererira e a atuar na regiào. <ie modo a
complementar os estudos refèrentes a origem e desenvolvimcnto da caatinga.

6) l)escrever taftlnom icar¡ente o depósrto, obtencro-se 
'ais inrorrnações sobre a

paleogeogratia da região no tocante a localização e direção cla clrenagem.



Para adequada interpretaçào paleoclimática laz-se necessà¡io conhecer os aspeotos gcrais

relacionados ao clima e zì vegetação atuais, esta illtima utilizada na inteÍpretaçào de climas

prctóritos. Os parârnetros clirrráticos são alètados pelos pa<lrões dc cilculação atuiosférica e pelos

paclrões de circulação lnarinha, de r¡rodo que ao tentar intelpretar conìo esses parâmetros se alteÍant

durante o Quaternário, os dados provenientes do oeste cia Átiica poclcriam ser úrteis no

entendimento das mudanças climáticas que afetaram o oontinente sul-americano, mas nào lòranl

obtidas as correlacões esperadas, visto que a distribuigão da vegetação na Áfiioa e muiro

diferenciada e as mudanças climáticas não puderam ser comparatlas.

Ao longo deste trabalho serão apresentados dados refèrentes ao Oceano Atlântico e dados

relèrentes a toda a América do Sul. A seqùência cle apresentação de dados na América do Sul tem

como objetivo fbcalizar melhor a atenÇão para a área em estudo, de rnodo que se inicia no sul da

Âmérioa do Sul, seguindo a Cordilheira dos Andes até a região amazônica. A partir da Amazônia,

enfoca-se mais detalhadaurente aspectos brasileiros, de norte para sudeste, concluindo com a reqiào

nordeste, árca ern estudo.

2.1 - (.',aracterização cla circulação atmoslérica

2 - Aspectos gerais

1'odas as massas de ar responsáveis pelas condições climáticas na América do Sul atuam no

Brasil clireta ou indiretamente. Bntre elas tem-se a Equatorial Atlântica, a fiquatorial Continental, a

Equatorial Pací[ìca. a Equatorial Norte, a 'Iropical Atlântica, a'Iropical Continental, a Tropical

Pacífica, a Antártica, a Polar Antártica. a Polar Pacíf-rca e a massa de al Supelior (Nimer, 1989).

As massas de ar equatoriais, três marítimas e uma continental, são originadas de

determinadas regiões dos ventos alisios. A massa de ar Equatorial Atlântica, origina-se da zona dos

alísìos de sudeste do anticiclone do Atlântico Sul, da mesma forma que os alísios de sudeste do

anticiclone do Pacífico Sul origina a massa cle ar .bìquatorial Pacífìca. Os alísios de nor<leste clo

anticiclone do Atlântico Norte originam a massa de ar Equatorial Norte. São separadas pelo

continente e pelas calmarias equatoriais. As três apresentam subsidência e inversão térmica que

dificulta a mistura, resultando em estabilidade. Entretanto, nos limites da massa de ar Equatorial

Atlântica, a descontinuidade térmica se enfraquece, tomando-se instável, o que causa fbrtes chuvas

equatoriais. A massa de ar Equatorial continental forma-se principalmente na zona <1o cerra{o o¡de
domina o regìme depressionário oontinental" sobretuclo no verão O continente tolna-se um centro

quente para o qual afltrem os ventos oceânicos de noÉe e leste, oriundos da massa Equatorial norte.
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I'or ptoduzit acenlu¿rda ascensão, possuem rnstabilidade conectiva e pÍovoo¿l precipitaçòes

¡ltu nclanles

¡\s massas tropicais de ar originam-se de zona de ventos variáveis e clivergentes das

callrarias strbtropicais, ou seja, dos anticiclones sernifìxos do Âtlântico e do Pacílìco. lil¡litando-se

¿lo nolte pelos alisios clc sudestc e ao sul pelas massas polares. ,4 rnass¿r de ar'[r'opical Pacillca não

cltega a aIètal o lhasil diretamente. A massa de ar l ropical Atlântica tòrma-se na região marítima

c}rente do Atlântico Sul, recebenclo muito calor e ur¡idade. Torna-se instável no verão, c¡uancìo sofì-e

grande aquecimento rla costa da América do Sul. A massa de ar Tropical Continental também

adquire maior irnportância durante o verão, mais especilicamente do fìnal da primavera ao inicio do

outono Origina-se na zona baixa estreita a leste dos Ancles, região quente e áricla, de modo que a

depressão térmica do Chaco representa a fonte dessa massa de ar (Nimer, 1989)

As regiões tropicais do lltasil, com exceção do oeste da Amazônia, apreserìtam ventos

oriuntlos do quadrartte leste durante todo o ano. F.sses vcntos originarn-so nas altas pressòcs

subtropicais e ó clenominado anticiclone semifixo do Atlântico Sul e sua umidade é lirnitada à

camada de al superlìcial, sendo de caráter homogêneo e estável. Durante quase todo o ano esse

sistema transporta massas tropicais úmidas para o continente de noroeste a nordeste A estabilidade

do anticiclone sír cessa com a clregada de correntes perh.rrbadoras. Essas correntes são responsávcis

pelas instabilidades e chuvas na região nordeste do país. Há cluatro sistemas pertirrbadores sul,

norte, leste e oesle (Nifiìer, 1989).

As correntes pertutbadoras de sul estão representadas por invasões de tentes polares qr¡e

raramelìte conseguern ultrapassar a latitude de l5'S durante primavcra e verão, quando prov<loa

chuvas ûontais c pós-frontais ao longo do litoral até o sul tia Rahia. No inverno, pode atingir o

litoral pernambttcano, erìquanto o sertão permanece sob ação de alta tropical com tempo estável.

As colrentes perturbadoras de norfe são representadas pelo deslocamento da zona de

convergência intertropical (ITCZ), oriunda da convergência dos alísios dos dois hemisférios.

Governado pelas f'orças coriolanas, o ar desloca-se da área de alta pressão subtropical no hemisfério

sul, para a zona cle baixa pressão equatorial, divergindo para oeste. Neste processo origina-se os

ventos cle sudeste. A ùonteira noñe dos ventos de sudeste é formada pelaITCZ,zona de origem do

ar úmido do equador vindo do norte (I{òll et at.,2000). Ao longo desta depressão equatorial

geralmente conhecida por região de calmarias, o ar em ascendência provoca chuvas e trovoadas

geralrnente muito intensas. Durante o inverno do hemisfério sul, a área de alta pressão subtropical

está fortemente desenvolvida e situa-se bem mais a noroeste que durante o verão austral. Como

resultado. os ventos de sudeste são intensitìcados e a ITCZ clesloca-se para o node. No verão
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âtlstral. ocolre o inverso. Nos deslocantentos para o sul, cheqa ¿ì provocar chuvas ¿rté nas latittLcles <)

a 10"S. otl scia. nas irrrecliaçõcs cltt lì¿so cla Catalina. "cotr¡r,elo" do rio S¿ìo lìrancisco.

N r.l sistema lesre potle ocorter vzrriações clo próprio anticìclone tropioal. que âpre¡ìenta

inversão tÓrtìica superior'. Llssa inversão clivide os alísios em cluas cam¿rc{as, uma inlèrior lì-csca c

i¡trlicla e clutra superior quente e seca. Quanto mais baixa a altitude clessa inversão, mais estírvcl é o
tempo No Iirolal do not'deste esta invelsão é l¡ais alta, clcszrparecenclo no contato conr a liente polar
ao sul e a ItCZ ao norte. LÌntretanto, essa inversão pode clesaparecer em ti¡çã6 dc ventos
denornìnados ondas de leste e de linhas cle instabilidaties tropicais. Como essas perturbações
ocorrem tlo seio dos anticiclones tropicais, são consider¿das pseudofì.entes, que fàz corÌì que
dcsapareça a inversão térrnica ocasionando a mistura das cluas camadas cle ar e consequertemente,
chuvas. 'l'al fbnôlneno pode ocorrer do Rio Grande clo Norte ao no¡1e clo lì.io cle Janeiro, sendo mais
Iieq'iente na Zona da Mata pernambuoana e na zona cacaueira da Bahia (Nimer, l9g9)

No sistema ocstg as linhas de instabilidacles tropicais entre o tìnal cla pr.imavera e o inicic¡ do
outolìo' geralmente acarretam chuvas e trovoadas, lènômenos comuns no interior clo llrasìl
especìalmcnte no verão. As instabilidades tropicais que atingem o nordestc sào formadas. na
maioria das vezes' sobre os estados do Pará e Goiás, deslocando-se para leste É rrlportante
salientar que a lieqùência dessas instabilidades é bem menor no nordeste que no interior da
Amazònia e nas regiões sudeste e centro-oeste do pais (Nimer, 19g9).

As estações do ano c¡ue são bem marcadas em médias latitudes- tornam-se cada vez menos
nitidas a rneclida que se aproxima clo equador, região submetida à lorte racliação solar As
tcmpcraturas médias anuais são mais elovadas nas regiões próximas ao equador, que tendem a
apreserìtar média entre 26 e 28"C. O nordeste brasileiro não é exceção, ernbora a inl,¡:êncìa
moderadota dos alísios faça com que a regiào litorànea oriental seja menos quente corn médias
variando de24 a26"C (Nirner, l9B9).

Em relação a precipitação, pode-se resumidamente explanar que no sur e no noroeste do
Brasil, as chuvas são quase unif'ormemente clistribuídas ao longo do ano. Na grande área central do
Brasil. a porcentagem de chuvas cntrc dezernbro e levcreiro coresponde a 4soó ou nrais. qrrc
juntamellte com o período de setembro a novembro, pode representar mais de 70oZ clas chuvas
Porém, no 

'ordeste 
propriamente <Jito, o período de chuvas concentra-se de março a maio. com

rnais de 40%o da precipitação, que juntamente com o periodo c'le dezembro a fevereiro. totalizam
mais de 800/o das chuvas (Rao el z/., 1996)
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Figura I - Correntes atmosfericas na América do Sul durante o inverno e verão, especialmente no

Brasil. Legenda: mPa - massa de ar polar; mTa - massa tropical atlântica; mEc - massa equatorial

continental; mEa - massa equatorial atlântica; mTc - massa tropical continental.

A convergência subtropical possui posição variável sazonalmente em vários graus de

latitude, enquanto que a frente polar antårtica permanece aproximadamente dentro dos mesmos

limites ao longo do ano. Ao sul da convergência prevalecem os ventos de oeste (Morley, 1979).

Uma das mais importantes feições atmosfericas durante o verão da América do Sul

corresponde a Zona de Convergência do Atlântico Sul (SACZ), uma intensa convecção no

subtrópico próximo ao litoral projetando-se para o Atlôntico Sul. Esta região acumula valores

máximos de precipitação e está conectada à região de mais intensa convecção sobre a Bacia

Amazônica. No sudeste a precipitação relacionada a SACZ ocorre principalmente no verão e no

norte principalmente ao redor de julho (Rao ef a|.,1996).
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I 2 - {laractelizaçiìo da circr-rlaçào oceânica com ônfàse no Atlântico Sul

O Occano Atlântico tropical é luea de especial interesse por coblir a regrão dc troca cle calor'

entle os hemislërios sul e norte oolno parte do sistema cle circulação global.

.,\ convergência subtropical dìvide o atlântico sul ern dois padrões de circulação clistintos.

Åo sul cla convcrgência prevzrlecem os ventos de ocste, que direcionam a corrento cirorLnpolar

antln'tica e m sentido horário (Morley" 1979).

As águas do Atlântico Sul central, que se dirigem ao r.ìorte ern direção ao equador', sào

lbrnradas pelas águas da convergência subtr-opical que afundarn. O Atlântico Sul contém duas

outras lnassas d'águas subsuperficiais. águas profundas do Atlântico Norte, presentes na coluna

d'água aproximadamente entre L500 e 4.000 metros e as águas antárticas de firndo, que r,ào para cr

nolte desde o contìnente antártioo em prolundidades maiores que 4.000 metros (Morley, 1979).

A área superlìcial ao norte da Convergência Subtropical, denomina-se Giro Subtropical c

caracteriza-se pelo lluxo anti-horário cla corrente que são guiadas pelos ventos sudestes. A corrente

cle fJenguela dirige-se para o norte superficialmente pela costa afìicana e cria uma região de

ressurgênoia na porção leste do (iiro Subtropical. O sistema de correntes superficiais no Atlântico

tropical é caracterizado por um grande fluxo para oeste pela corrente equatorial sul que se subdivide

e¡n dois rarnos: um principal para o sul e outro menor e mais rápido para o norte, amt¡os são

divididas pela corrente horária sul equatorial.

A corrente sul equatorial forma a pafie norte do Giro Subtropical e encontra-se gertrlrrente

entre as latitucles l0"S e 3"N. A divelgência tropical é mais forte no Atlântico leste cquatorial onde

fìr.ri para o leste muito raso. A cerca de l0'S o ramo sul da corrente sul equatorial divide-se

originando a coffente do Brasil para o sul e corrente nofie do Llrasil para o norte.A corrente do

Llrasil estende-se do equaclor a aproximadamente 35'S onde encontra a corrente clas Malvinas que

se dirige para norte (Morley, 1979). Estas correntes podem ser observadas na lìgura 36 (página 170)

A corrente submarina equatorial de direção leste origina-se no oeste do Atlântico equatorial

fluindo ao longo do equador a cerca de 100 rnetros de proñlndidade para finalmente suprir as aguas

superficiais fora da costa africana

Abaixo clas águas superficiais mistas encontram-se as águas do sul do Atlântico central e

abaixo dela as águas intermediárias a tárticas entre 400 a cerca de 1.000-1.200 metros de

prolìrndidade seguindo para o norte. As águas protindas do Atlântìco nofte seguem para sul entre as

águas intermediárias antárticas e as águas antártioas de Íìrndo (Holl e/ ¿21., 2000).



A área da l'fCZ lrostra as maiores temperaturas supcrlìciais nt¡ Oceano Atlântico. l)urante o

inverno do ltcrnislério sul. corn os veûtos suclesles intcnsr[icados e a l'I'Cl mais ao rrorte. a

velooidade da corrente sul e(luatorial atinÉie o seu rnáximo, pcrmitindo a divergência clas águas

superfìciais bem tristuradas e alta produtividatle, como termóclina rasa, a cerca cle 50 metros je

pr olundidade e a menor temperatura superficial das árguas no leste do Atlântico cc¡Lratorial A

profìindidadc da terrnóclina na parte oeste origina condições oligotrófìcas.

l)urante o verão austt'al, a área de alta pressão subtropical é menos intensa e situa-se nlais ao

sul, resultando em ventos sudestes lracos e velooidade minima da corrente sul ec¡uatorial. No leste a

divergência é mínima rcsultando ern águas relativamente estratillcadas corn menor bio-

produtividade. A termóolina está relativamente l¡aixa a ceroa de 60 rnetros de protindiclade e

temperatura superfìcial do oceano atinge Õ seu máximo. A termóclina no oeste está mais rasa, m¿ìs

oontinua mais profirnda que no leste, mantendo condições ohgotróticas nas águas supertìciais O

tluxo para leste da correnle submarina equatorial atinge o seu maximo.

A região equatorial do Atlântico é inlluenciada ainda pelo sistema cle monçòes SW^NE cla

Áäica tropical. No Atlântico equatorial os ventos sudestes no verào apresentam um componente

meridional mais l'orte e um oomponente zonal mais fiaco, dirninuinrlo a velocidade da corrente sul

equatorial, resultando na diminuição da intensidade c1a ressur¡iência equatori¿1.

2.3 - Caracreriz.ação dos tipos climáticos da América rlo Sul

O clima no sul dos Andes (Chile e Argentina) é altamente variado. Os picos mais altos na

área mais ao norte bloqueiam a penetração das onclas írrnidas de oeste vindas do Oceano Pacífico.

Portanto, as encostas ohilenas possuem clima sazonalmente quente e úmido enquanto que a

Argentina expcrimenta conclições áridas, na sombra tle preoipitação Nesses termos, invernos sào

úmidos e verões secos, devido à tìutuação sazonal das ondas de oeste e das frentes polares. Para o

norte, no chile. as chuvas de inverno vão gradualmente escasseando, enquanto que o norte da

Argentina fìca sob a influência das chuvas de velão causadas pelas massas de ar subtropicais

úmidas, que sopiam de sudoeste entre as zonas de alta plessão no Oceano Atlântico e os centros de

baixa pressão nos continentes (Heusser, 19S9). A precipitação média anual no lado oeste dos Andes

excede 3.000 milimetros por ano mas declìna rapitlanrente para leste, chegando a níveis inferiores a

600 milímetros por ano (Rabassa & Clapperron, 1990).

Na planicie do Chaco-Pampa o clima é sLrbtropical com umidacle no leste tendendo a árido

no oeste e sudoeste. Conclições tropicais úmidas prevalecem na região norcleste. Esse padr-ã<r

climático reflete a influôncia do Oceano Atlântico na Arnérica do Sul. O anticiclone sul-americano
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tntroduz ventos querttcs c únlidos tle norte c no¡clcste e o anticiolone do P¿icítìco Sul traz massas cle

ar äias e sccas polo sttl. frÌxtrenros olrrnáticos oconcnt clurarrte o len<)rleno L:l Niño, quando há

grandos plectpitaçtìes ([r.iondo & Cìarcia, 199-i). O cinturão fiio tenrperatlo estende-se a 42uS

enqualìto que as ondas de oeste e a prec\titação alingenr seu màxitnç a ccrca de 50"S. A
precipitação aurnenta sazonalmente no noúe da i\l-gcntina, com a maioria ilas chuvas no inverno,

acompanhada de maìol arnplitude térmica diária ([{ulton r:l o/., 1994)

O clima entre 40 e 42"S, na região oeste da América do Sul, é sazonal oscilaudo com as

frentes polares e o antioiclone subtropical pacifico. A precipitaçào é fì'eqüentc principalmente no

outono c invcrllo. qttattdo a atividade anÌìcicforìal é nrais ¡rìtensír As lonìpcr.aruras cm janeiro

variam em torno de l4-16"C e em julho entre 7 e 8"C. A migração da fiente polar no euaternário
aparentemente resulta em mudanças na oirculaçào atmoslórica que pocle ser a explicaçào para as

mudanças clirnáticas e vegetacionais observaclas no resistro polínico (Heusser, lgg l).
o clinra quente e seco conì pronunciacla estação seca no sr-rl do llrasil (RS, SC, pR e sp)

pode ser explicado pela firrte inf'luência das massas de ar contjnentais tropiclis secas que bloqueiam

o avanço das fientes polales (Behling, 1998).

O Altiplano propriamente dito. localizaclo entre as cordilheiras leste e oeste dos Andes, a

cerca de 3.800 metros de altitude, exibe climas áriclos a semi-áridos, com precipitação de 700

milímetros por ano ao noúe. diminuinclo para menos de r00 rnilimetros por ano ao sul. A
temperatula varia enlre rnencls 20"C nas noites de inverno a 20oC durante os dias de verão (lornari
er al., 20Ol).

A região do Antiplano andino exibe contrastes pronunciados cle precipitação durante as

estações do ano. No verão austral. células de baixa pressão ìnduziclas pelo calor se forma sobre a

região central da Amér'ica do Sul, trazenclo umidacle do Atlântico Sul. Ao mesmo tempo, a atividade
convectiva sobre o Altiplano associado às partes altas da Bolívìa procluz precipitação nos Andes.
Como resultado, a tnaioria da precipitação ocorre entre dezembro e março. Bloqueios periódicos da
circulação atmosférica leste pelas ondas de ocste e perturbações causadas pela h.NSo podem
produzi. fàses secas durante a estação normalmente úmida (AbL)ott et ql., lg97).

A cordilheira leste é uma zona de gradientes climáticos acentuados resultantes de desnível
cle mais de 600 metros acima da bacia amazônica. A precipitação é decrescente de leste a oeste,
varianclo de mais de L400 milímetros por ano nas terras baixas a menos de 700 milímetros por ano

no Altiplano. A precipitação de verão corresponde d,e 65 a 7go/o da precipitação ao longo do ano,
enquanto que no inverno, de junho a setembro caenì cerca de 8% clas chuvas anuais (Abbott e1 a1,
Ie91)
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r\ VeneztLela ostá dentro tla Zona clc (_.onvorgência lntertropical (1.1.(ìZ), conr pr.ccipìtaçào
anttal de tìÓ-5-1000 lnilinlctros ù a ostaçaio scca corres¡roncle aos nreses cle novc.lbr.s a abril. A
terììpcratura média auu¿rl ó de 251rcr principarmcnte nzr r-egião do Lago varôncia (t.cvc1c., r9g5)

o olirrra no ['lanos orientales é sazonal, oom período de chuvas que clur.a 7 rneses. nras exiSc
qraclientes pluviométricos de cerca de I 200 a 2 000 milimetros por ano ao nofto e de cerca de 2 000
a 2 500 milirnotlos por a o ao s¡-rl da rcgião. A temper-atura anual média é de 26-27,'(--. conr variação
nìenor que .3"C por môs (BenÌo ct crl . 2000).

A bo|da meridional da bacia At¡azônica situa-se sob clirna tropical úmiclo e topo.-qrafia
constituída de platôs e depressões, sendo essas ìnundadas por pelo merìos 6 meses clurante o perioclo
das chuvas (Pessenda er ar., z0or). A temperatura média anuar em regiões próximas ao rio
Ainazonas e de zi"c e a precipitação rnédia é cre 2.200 milímetros por arìo (Iìush a1 ttt . zoo0).

A Serra do carajás, por exentplo, corresponde a um ostre¡to platö atinginclo altitudes entre
700 e 800 metros climaticamente situr-se dentro da faixa noroeste-sutleste <la IJacia Arnazônica
com pr-ecipitações anuais entre 1.500 a 2 000 milímetros, indices abaixo dc suas regiões vizinhas
clLre chegarn a ter de 2 000 a 3 000 milímetros de chuva por ano (Absy et al.. I99l).

No pantanal a temperatura média anual é de 25'c e a precipitação em torno de 1.2g0
miiímetros pol' ano' com estação seca de aproximadamente -5 meses. o solo ó classilicacfo como
areia quartzoza (Victoria et at., 1995).

o clima do lrrasir centrar ocupad. pero cerracro é tropical quente senri-ú*ido com
pronunciada estação seca de 3 a 4 meses de duração. Está relacionado ao cleslocamento latitudinal
anu¿rl da I'I'cZ Entretanto, esse padrão geral é alteraclo por efeito de tì-cntes polares que ocasionam
lemperaturas 

'ruito 
baixas e até mesmo geada.s eventuais. A duração da estação seca ainda é

iulìuenciada pela circulação atlântica (t,edru, 1992).

As 
'egiões 

sudeste e centrar brasireiras tambérn são oontroradas pcra posição da |TCZ.
Durante o inverno, as massas de ar polar que avançam para o norte, ao entrar em contato com as
massas de af quente dos trópicos ent¡e as latitudes 25 e 3Ons, induzem precipitações nesta região
(L,edru e1 al_, tc)98).

o gradiente pluviométrico está reracionado ao padrào atmosférico crominarro pero
anticiclone do atlântico sul' um sistema semipermanente de alta pressão. nurante quase tocro o ano
esse sistema transporta massas de ar tfopicais úmidas para o contlnente nas direções leste e
nor-deste Mu<lanças neste padrão estão relacionadas a invasões de fientes fiias polaies, que ao se
chocar com as massas tropicais produzenr iìrrtes chuvas principalmente na região sucleste (Nìrner,
r989)



A clintatoloqia da rcgião nordeste é b¿stante conrplext devido ¿r srra cxtensão tcrritoìriâl

associado ao tipo dt iclevo e a corrjunção clc tlitìlcrrtes sistcrnas cle ciloulaç:ì¡ atnrosférìca. [ssa

conrplexidade nãtt se traduz crr grandes 11i1ìrençtrs térmicas, rnas cxibc qrande variedade

pluviométrica (Nìmer. 1989) o clirna é semi-ár'rdo A precipitação anuai é de cer.ca de

490mtlírnetros, conr délicit acin¡a de 1.400 devido a cvapotranspiração As chuvas são concentrâdas

entre os meses de ['evereiro a maio e â temperatura ¿¡nu¿rl méclia é em torno de 26,,(_-

Ao longo da porção média do rio São l'-rancisco, entre as cidades de llalra e Pilão Arcado,

ocorrem 7.000 quìlôrnetros quadrados de paleodunas. As flutuações no regime de ventos é

controlada pelas rnerssas de ar atlânticas ecltratorial e tropical durante o inverno e pela nrassa de ar

continental equatorial clurante o verão. A precipitação varia de 400 a ató tlO0 milínretros por ano

(llarreto et ul.. lr)9b).

2 4 - Caracterìzação dos tipos vegetacionais presentes na Arnérica do Sul

A porção mais ao sul do continente sul-americano chega a apresentar tundra subantánica. muito
embora de pequen¿ distrìbuição, sendo logo substituida pelas vegetações patagônica e ma¡¡elânica,

na região da cordilheira do Andes subclividicla em matas perenifólias e matas verdes, enquanto que a

leste da cordilheira ocorre as estepes e os desertos patagônicos. I)enomina-se vegetação magelânica
para todas as matas at¡ sul das florestas valdivianas. Ao longo de área úmicla, n¡ma estrcita faixa,

ocomem matas perenifólias, mais ao nortc, sào substituidas, em rlaiores altitucles, pol veqetação

com características de l'loresta decídua. As natas verdes se distribuem no leste seco do sul dos

Andes' com precìpitação de 1500 a 500 milímetros por ano. Nas áreas de menor precipitação ocorrc
estepe, sempre com linrite muito nítido entre as vegetações (Hueck, 1972).

A vegetação nattrral do Chile é dividida em quatro dilerentes zonas reconhecidas entre o
nivel do mar e a tundra alpina. Remanescentes da floresta decídua das terras baixas mais ao norte,

são espalhadas até 41"S, limite norte da floresta úmida valdiviana e acima de l50-200 metros de

elevação ([{eusser, I 9ll I )

A região das matas pluviais valdivianas é limitada ao norte pelas matas f'oliacìas verdes de
verão e se estende mais para o noÍe na região costeira. Apresenta este nome por atravessar as

cordilheiras costeiras na região de Valdivia. Desigualdacles no tipo de solo e altitude, ocasionam
difèrentes tipos cìe matas. A mata valdiviana propriamente dita é rica em espécies, com precìomínio
de tipos perenes, em geral com folhas grancles (Hr-reck. 1972).
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Urna iarga {aixa seca" bem clelirnitada. de noroeste a sudoeste, sop¿lra as matas ao sul clos Andes.
c1a rcgiàO clas Ittal¿rs do norte cla ¡\lnóiica clo Sul. No oesro dos Parnpas, a precipitação e nìenor que

400 milinlct¡os po¡'¿trlo e a Patagôrtia 1ìca abaixo da isoieta de 2-50 tnilimetros, com presença clc

estepes e seLnidesertos, com a vegetâção tornando-se completamente desértica na costa do Pacifìco.
representadâ pelo descrto do _Atacanra (l,lueck, 1972)

Ao noÌte dâs estePes e ao sul dos pampas, ocÒne a rcgião dos notìtes caracrer'izacla por
estepes arbustìvas xer'ól'ilas, etnbora extensa e com condições climátìcas variáveis. A vegetação é

mtrito uniiìrrme. Já os pampas cort.espondem à denominação indigena ref-erente ao relevo plano, que
inclui as cxtelìs¿ls planicies do ric¡ de La plata, constituído de campos abertos (I{ueck, 1972).

Seguindo a corclilheira dos Ancles em direção ao norte, a partir da porção central do Chile
até o norte do Peru, erìcontram-se tlesertos oosteiros, continuados pela vegetação de puna e piir.amo
a rnedida enì que a altitude aumenta. A região clos Andes centrais, os vales encontrados entr.e as

dilèrentes oadeias molltanhosas aumerìtam de extensão, f'ormando extensos planaltrs, com altitt¡des
que variam de -i600 a 4200 metros de altitude, denominado de Altiplano. A vegetação é muito
característica de campos cle gramineas e estepes baixas. As parles sulinas são extremamente secas,

especialmente na Argentina, Ilolívia e Peru, sendo denominadas de puna. por outro lado, ao none,
as condições são mais úmrdas, permiti'do o desenvolvimento do páramo (FIueck, 1972).

Na Cordilheira Lesle da coiômbia pode-se encontrar florestas tropicais nas terras baixas,
savanas ou vegetação xerófita. Até 1.000 metros de altitude encontra-se um cinturão de floresta
tropical' de I 000 a 2.3Q0-2.500 metros ocorre a lloresta subandina. De 2 300-2 500 até 3 200-3 500
metros de altitude encontra-se a floresta andina. Acima da floresta andina ocon.e o páramo, no quar

três oi.rturões podem ser reoonhecicros: o subparamo, o paramo herbáceo e o superparamo
Considera-se subpárano â vegetação lenhosa arbustiva que pode ocol.rer descle os 3.000 até 3.600
metros de altitude O páramo herbáceo pocle se estentier de 3.500 môtl.os ¿ì 4.200 metros de altitucle.
o superpáramo, acima de 4.000 metros normalmente ap¡esenta congelamento no solo e a vegetação
é basta.te esparsa (Flooghiemstra, l9g9). portanto, pode-se notar que o posicionamento da
vegetação em relação a altitude é urn pouco variado, possivelmente pela conjunção dos fatores
climáticos com a geografia de cada região, de moclo que as interpretações palcoclimáticas baseadas
apenas ncsses crjterios deve ser vista com cautela.

Nas regiões andinas próximas ao Equaclor, a vegetação corresponde a floresta hopicar
altamelìte diversifìcada numa transição entre as florestas de altitude e as das planícies, a 1.100
metros de altitude numa das áreas de maior umidade na Amazônia (Liu & corinvaux, l9g5)
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Nas encostas orie tais da cordilheira clos Andes. entre altituclcs dc 450-550 nìetros ate lr+00

melros ¿to sul e 2¿tr00 rììctros âo norte" enconlrarn-sc cornuniclatlcs vegetais de gtattdc r ic[rc;,-a

1ìorística, inoluindo diversas ruatas de altitudc, desclc matas tropicais perenilolias. nratas

subtropicais" nratas cle neblìna, tar¡bénr pereniló1ias, rÌatas de aititr-rde. geraÌnrente cacltrcilòlias

(F{ueck, 1972).

Antcs de atingir as partcs nraìs ao norte da cordilheira clos Antles, não se podc cloirar dc

mencionar a grande região conrpletamente plana do Cbaco, scndo col¡erta pela floresta seca nrais

extensa cla América do Sul l:stcnde-se pel¿ì Argentina, Paraguai e l]olívia, ocupando 800.000

quilômetros quadrados, sendo que apenas uma pequena porção adentra o llrasil. A área central é

extremamente seca e o Chaoo oriental, nrais úrnido. Em sua vegetação predominam matas xerófitas

abertas, em geral com as fì¡lhas pequenas. Em suas bordas pcrcebe-se a inlluência do oerr¿do a

leste, da província andina a oeste e da vegetação do sul do Brasil a sudeste. O Chaco oriental

t¿,mbém é conhecido como "Parque Mesopotâmico", estende-se pela Argentina sol¡ influência dos

rios Paraná, Uruguai e Paragr-rai, ocorrendo lagos, pântanos. matas de galeria e bostlues poLrco

densos, além das matas clecícluas e campos secos (l'Iucck, 1972).

Paftes da América do Sul tropical apresentam mosaico de vegetação de florestas e savanas,

que nem sempre são correlacionáveis a fàtores ecláficos, hiclrológicos ou ge omorfirlógicos (Carneiro

Filho, 1993). Floresta semidecídua ocorre nas margens da savana, senclo normalmente considerada

um estágio transicional entre as 1'lorestas sempre-verdes e as savanas (Desjardins e1 al , 1996).

Em Rondônìa, a distribuição das savanas não tiri consider-acla como dependente de fàtores

edáfìcos e dados de subsolo sugerern rnaior desenvolvimento das savanas anterion'ìente, tendo-se

inclusive dados sugestivos da ocorrência de f'ogo (Desjardins ct ul., 1996)

Os Llanos Orientales e Llanos Orinoco, na Venezuela representarn o maior ecossistema de

savanas ttopicais no norte da Arnérica do SLrl. A geornolt'ologia dessas terras baixas couesponde a

planície com algumas áreas altas com relevo suave, denorninadas mesetas (Behling &

Hooghiemstra, 1998).

As savanas nos Llanos Orientales poclem ser subdiviclidas em 10 comunidades diferentes:

irês comunidacles àrbóreas que possuem poucas a{inidades com as outras sete, que seguem um

gradiente de aumento de umidade: três comunidacles tle savanas secas, duas comunidades de

savanas úmidas e duas comunidades de savanas sazonalmente inundadas. A composição e

distribuição dessas diferentes comunidacles são resultantes de diversos 1àtores ambientais como

Iisicos, pedológicos, bióticos e clinláticos. Ocorrem manohas de florestas e florestas galerias

intertompenclo ¿ vegetação oampestre. As savanas de L,lanos Orientales loram consideradas como o

ecossistema de menor diversidade florística da região neotropical (Ilehling & Hooghiemstra, 1998).
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Ao lon5io da oosta ooidental clo norte da Aruórica do Sul n¿ìo há estaç:ão seoa e a pr-cci¡riruçtìç

clit:qa ¿t Ltlirzrpassai ó000 rrrlrr et|os l)()r ¿rrìo. scudo a Vcqc{ação proclonrinarrtc iìorcsta pltrviai

tropical, rnas nas reqiões rle rnont¿urhas, a vegctação se ¿rltcla uuì pouoo, chcsanclo a ter nìatâs

decíduas. Na região costeira caribenha da Colômbia e Venczuela, especialmente nas proximitladcs

do [.ago Matacaibo, a pluviosìdade é baixa e irregulerr. clc moc]o quù a vcgetação constitì.li-se de

tllata scca col¡r cactáceas. A vegetação comumente denominacla de l-l¿rnos, co|rcs¡roncle a lrata

decídua sinrilar às florestas <le rnonçtìes do sul cla Ásia lttueck, 1972)

Pela seqùência escolhida para a aborclagem da Anlérica clo Sul, segucm-se os lipos cle

vegetação que ocorrenì no Iìrasil. F,stas vegetações receberào maior detalharnento

A fìtogeografia tende a utilizar designações regionars que dilÌcultam as oomparações de

vegetações em difèrentes partes do munclo. Poucas noinenclaturas são unilormizadas c muitas não

corrcspondem a sistemas florístico-fisionômico-ecológicos Normalnente se baseiam enl difèrentes

aspectos (Veloso el ai., l99l) Por isso, serão expostas algrÌmas consiclerações.

Desde a classificação de Martius (1858 apud Veloso r¿l ul., 1c)91). tipican.ìente tìoristioa, o

Brasil é dividido em cinco regiões. Amazônia (Nayades), Caatinga (l{amadryades). Cerrado

(Oreacles) e Cornplexo vcgetacional Atlântico, dividido entre a costa atlântica (Dryades) e a llora

subtropical (Napeìas). Segundo Veloso el a/. ( l99l), pouÇo se pode acrescentar a esta classificação,

a não ser duas novas regiões: a do Pantanal (Chalco Boreal) e a da Campinarana, flora dos Potlzóis

lJiclromór{ìcos dos pântanos amazônicos

A prirneìra classifìcação fisionômica-estrutural lbi realizada por- Gonzaga de Campos

( 1926), corn terminologia regionalista, mas f-oì a divisão fìtogeográtìca de Bezerra dos Santos

(I943) que seria a precursora da ['itogeograha I'-isionômica no Brasil, seguidas inclr-rsive pelo

Projeto RADAMBRASI[,. Na refèrida classihcação, as fonnações florestais ou arbóreas são

divididas em Floresta Amazônica, Mata Atlântica, filoresta cle Araucária, lVlata clo rio Paraná, Mata

de Cocais e Mata de galeria. As formações arbustivas e herbáceas são divirlidas ern Caatinga,

Cerraclo, Campos Gerais e Campinas ou Campos Limpos. E são duas as fìrrmações complexas:

Pantanal e formações litorâneas (Veloso e1 ai., 1991)

O primeiro botânico a tentar uma classilìcação fitogeográfrca universal f'cri Schimper (1903),

baseada no conceito de formações. As fìrrmações florestais lbram divididas em floresta pluvial,

floresta das monções, fìoresta espinhosa e flolesta de savana. Formações campestres e f'ormações

desérticas. Suas maiores divisões são baseaclas em critérios fìsionômicos e as divisões menores em

critérios climáticos e edáficos. O sistema de Trochain (1957) foi inovador, pois apesar cle utilizar

critérios fisionômicos, os subdividiu de acordo com o parâmetro ecológico dominante, terrninologia

aceita e relativamente pouco alterada O Projeto RADAMURASIL baseou-se na classifìcação de
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lr-lìemberg & Muller-Dombois (1965/6(r), que obedeoe a um sìstema hiorárt¡uico de 1òr¡rações.

scguicla clc subforrnaçtìcs (Veloso ¿r1 ¿7l., 199 I)

Por tet.ìt¿u obedecer a pâdrões internaoionais, a apresentação da vegetaç¿ìo brasileira utilizou

aquì os princípios serais adotados pelo Projeto RADAMIIIì.ASll-, procurando seguir unr sistcnta

lrierárc¡uico l)ados aclicionais serão f'ornecidos sernpre que se considerar pertinerìte, prinoipalmente

¡lara explicar termos rcgionais algumas vezes encontraclos er.n trabalhos que versam sobrc

paleoclimatolouia, de modo a evitar problemas de interpretaçào e cornparaçào.

A F'loresta Amazônica é o maior ecossistema de floresta chuvosa do mundo oom oeroa de

5.600.000 cluìlômetros quadrados. Representa 507o da área total de florestas tropicais chuvosas do

planeta. É car¿rcterizada por três tipos principais de florestas, relacionadas ao grau de inunclação. A

floresta de terra firme, nunca é inundacla e corresponde ao tipo mais cliversificac{o A l'loresta de

várzea pode ser parcialmenie inundada e a t'loresta de igapó" que permaneoe sazonalmente inundacla

(Rizzini, 1997). Essa floresta transcende e rnuito as lronteiras do Brasil, correspondendo a grancle

lloresta pluvial eqlratorial, presente na área da tsacia do Amazonas e do Orinooo. O clima qucutc

não é caracterizado por temperaturas extremamente altas, mas por temperaturas regulares durante o

clia e a noite (Hueck, 1972).

Segundo Hueck (1972), a Amazônia pode ser dividida por regiões: clelta do rio Amazonas,

região do Paru-Jari (nordeste do Amazonas), região do Tocantins e do Gurupi, região clo nlédio e

baìxo Xingu e do Tapajós, região <los rios Madeira e Pums, a Hiléia ocìdental, região clo rio Negro

(noroeste da Hiléia), região da várzea dos rios Amazonas e baixo Madeira, rcgião do Ac¡e, Be¡i,

vlamoré e Guaporé, nas proximidades dos Andes, região do caquetá, vaupés e Guainia, região d6s

afluentes da margem direita do rio orinoco, rcgião das guianas e a região do delta do orinoco,

baseando-se principalmente nos tipos predominantes de vegetação e áreas de transiçào. Outros

autores subdividem a mata pluvial em terra {irnle, värzea e igapó, além <las matas clecíduas, s¿rvanas

e campos abertos inundados ou não. Citam ainda a ocorência de matas muito mais baixas c nrais

pobres, caracterizadas por mata rala e abundantemente iluminada, impropriamente clenornina<l¿ de

caatinga arnazônìca.

A floresta cle terra firme encontra-se em regiões mais elevadas, de 60 a 200 metlos de

altitude e corresponde a vegetação perenifolia, latifoliada, compacta e escura. Ocorre em substrato

arenoso mais ou menos argiloso. Podem ser reconhecidos quatro estratos: o estrato fbrmador do

dossel com 30 a 40 metros de altura, sendo que as emergentes podem atingir alturas entre 50 e 65

metros; o seeundo estrato arbóreo com 5 a 20 metros de altura e suborclinado a ele, o teroeir.t>

estrato, col'l.l arbustos, samambaias e pequenas hrvores que conseguem viver na penumbra írmida cla

floresta. O quarto estrato corresponde ao piso cla tloresta. representado quase que exclusivamente
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pela serapilheita e algulrìas plantas.jovens e ervas No interior dessa iloresta ocor-renì ¿ìs varzeas c

os iga ptis (lìizzini. 1997)

A flo¡esLa cle várzea é inundada apenas algumas semanas poì ano. Reprcsentam fòrmaçòes
caracteristicas da Arnazônia. Iìloristicatrente po<lem ser diferenciadas as várzeas cle rios branc.s.
qtle poft¿ìm tnuitos seditrentos das várzeas cle rios negros. llstando associaclas aos nutrientcs
Ît'ansporlados pelos rios. as várzeas são menos dcsenvolvidas no Baixo Am¿rzonas. fÌrn geral
apresentam-s|] com três estratos. O estrato superior varia de l0 a 20 metros clc altura, embora possa

chegar a J0 metros O estrato inferior é rico em arbustos, lianas, palmeiras e epílìtas (Rizzini.
Igt)l).

A f'loresta de igapó possui dtenagem insufìciente porque a água permanece estagnacla na
tnaior parte do ano, t-ornecendo características de mata pantanosa. A vegetação é baixa e pobre, conr
árvores mais espaçadas, com presenç¿ì. cle epifìtas. Ocorrem árvores caracteristicas da l.ìor-esta de
várzea' enlbora menos desenvolvidas e árvores que são peculiares a este arnbiente. sendo mais
rìunrerosas ( Rizzini, I 997)

clom uma área de 140.000 quilômetros quadrados. o pantànàr corresponcie a uma das
maiores planícies de inundação do mundo. Devido a variações entre climas secos e úmidos durante
o fìnal do Pleistoceno, padrões mistos de vegetação l'oram estabelecidos com as espécies
características das áreas vizinhas (Amazônia, chaco, cerrado e caatinga) e com poucas espécies
endêmìcas. FIá c¡uenr acr-eclite que espécies da Caatinga tenham invaclido a região nas lases secas
(victoria et tù.1995) os solos em sua maiolia são al'enosos e pobres. A ternperatura méclia ant¡al
excede os 25"c. A nlédia de precipitação é de 1.000 a 1.300 milímetros por ano, corn 80%o das
chuvas cotrcetrtradas etrtre outublo e março. A lenta drenagem na imensa ¡rlanicie aluvial corÏ
altitude média de apenas I l0 metros controla o regime <ios rios determinanclo o ciclo das cheias.

As conclições de habitat vari¿rm bastante cle acordo com a existência ou não de alagamento e
a duração deste aÌagamento faz com que ocona um mosaico de comunidades hidrólìlas, submersas
e natantes' helófilas, higrótilas, mesófilas e até xerófrlas. Esse mosaico confère o termo Complexo
do Pantanal a região rormada pela planície aluvial, também denominada de depressão paraguaia
(Rizzini, 1997). A vegetação é portanto ora típica de campo cerrado que pode ceder sem transição a
campos limpos. tIá também mata densa e escura, que pode ceder- rugar para mata conhecicra
vulgarmente como paratudo. É comum no Pantanaì a ocorrência de áreas dominadas por apenas um
tipo de árvore como os carandazais e os buritizais. Iìá ainda a vegetação denominada bosque, na
qual ocorrem árvores isoladas cujas copas nào se tocam. E fìnalmente as florestas galerias (Ferri,
re80)
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Os tipos veqetacionais da região centro-sul do país podem ser def'rniclos de acorclo cour o

clìrrra. clo mocio cluc o cer ado c o trLLrìtizal ocorlenì em cliLna de longa estação seca (4 a 5 nreses) e

tenìperaturâ média de invcrnt¡ cle aproximadamente l5"C Enr direção ao st¡I, ooorre lloresta

sernìdecídtra quando a estação seca dura de 2 a J meses e tenìperatrlras méclias de inverno estão

entre l0 e l5"C(Ledruc/a1 , 1998)

O descnvolvir¡lento clas difòrentes fisionomias do Celrado e de sua distribuição está sujeito

a muitas dissensões Alguns esttrdos relaoionam o acréscimo de l'ósf'oro, nitrogênio e potássio com

os tipos gradativamente mais lichados de cerrado. Outros estudos mostram que a variação na

hsìonomia está f'ortemente correlacionada com a disponibilidade de água nos solos. E há estudos

que sugerenì a irnportância do 1ògo cono fàtor determinante (Behling, 1995).

O Cerrado pode ser car¿ìcterizado pela ocorrência de dois estratos com duas f'ormas de

plantas ecologicamente difèrentes quanto à estrutura e às reações fisiológicas. O primeiro estrato é

clominado por hneróhtas de porte reduzido, de caule e galhos tortuosos e de:aízes profundas que

atingem o lençol freático. No sequndo estrato ocorrem lenhosas providas cle xilopóclios e t'olhas

coriáceas que coexistem oom gramineas qLre f-ormam tapete rasteiro campestre. Ë,ntre seus subtipos

encontram-se a savana arbórea aberta (cerrado), a savana parque (campo limpo) e a savana

gramíneo-lenhosa (campo sujo) (RADAMIII{ASIL., 1979). f)isseminados entre o estrato herbáceo,

encontram-se numerosas espécies de subarbustos que distinguenr-se pela aitura de l0 a l00cm, por

possuirem vários órgãos subterrâneos de caráter perene, por ìntensa esclerofìlia das partes aérears

que reprcsenta proteção extÌa ao vegetal, microfìlia generalizada e deciduidade da parte aérea. Não

há ervas no sentido de plantas moles, não se observando vegetais anuais, pteridófitas, rosuladas,

suculentas e nem espinhosas (Rizzini, 1997)

Para Rizzini (1997) existem relações sucessionais entre o campo e o cerrado, ocorrendo três

flrrmações-climax no planalto Central btasileir-o cerradão em solos profìrnclos, matas seoas enì

depressões aqtíleras e campos limpos ern solos arenosos rasos ou duros, nos quais há deficiôncia

real de água durante os meses secos. Seu conceito de cerrado é próprio para a forma típica, distinta

do cenadão pela perda da estrutura silvestre, com áryores mais espaçaclas, menores, mais retorcidas

e vegetação baixa ricamente dotada de gramíneas e subarbustos campestres. I)o mesmo modo, o

campo cerrado seria apenas uma fbrma mais pobre, tanto estrutural quanto floristicamente, na qual a

prevalência da vegetação baixa e aìnda maìol. Considera ainda dois tipos subseqùentes: o campo

sujo e o campo limpo, o último apresentando apenas vegetação baixa, sem árvores ou com arvoretas

muito afastadas entre si. Diferentes t'ormas estruturais podem ocorrer em continuidade ou disiunção.
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O butitizal ou vereda é oaracterìzado pela palrncira l\4uttt ili¿t .flenrt.st.r c l)oLrcas outras

ár'vores. [.Ìsse iipo de vcgclaç¿ìo é cornunr nos oerracLos do l]rasiI celrtr¿rl e nos l.la¡rt.rs da !-cr¡czucla

e C-olôrnbia onde são charnaclos de nrorichal (Iìcrraz-V icentin i & Salgado- l.,abou liau, 1996).

Da região sul ao norte do llrasil Central ocorrern trôs tipos dc vegetâção nas terras baixas

que estão relacionadas ao padrão olimático. A floresta de Araucána distribur-se em rcgiões sem

estaÇãÕ seca e ternperatura médi¿ de inverno inlerior'à lO"C. A floresta lnesofìtica scnridecídua

ap[esenta-se em regiões de curta estação seca e ternperaturas médias cle ìnverno entre l0 e 15"C. O

cetrado ocorre tm regiões com quatro meses de estação seca e temperatura média cle inverno maior

que 15"C. Para toclas, a precipitação varia de 1.500 a 2.000 milímetros por ano, sendo a temperatura

média do inverno e a duração cla estação seca seus tàto¡es condicionantes (Ledrtr, t992).

A Floresta Atlântica correspon<le a um cornplexo vegetacional melhor defìniclo por sua

composição florística, abrangenclo diversas fbrmações vegetais. tissa lloresta possui várias

Cenominações como floresta perenifólia latifoliada hìgr'ófì1a costeira, floresta latiloliada tropical

úmida de encosta, mata pluvial tropical ou lìoresta ombrófil¿r densa

Rizzini (1997) considera a Floresta de Arauciria paúe constituinte do complexo

vegetacional atlântico, que associada a componentes da floresta pluvial, origina diversas

comunidades florestais mistas. Essa floresta ocorre continuamente entre as latìtucles 24 e 30"S

primariamente entre L000 e I 400 metros cle altitutle e na fòrma de ilhas isolaclas entre as latitucles

l8 e 24"S em elevações entrÐ L400 e I 800 metros

O paclrão utilizado no projeto IìAD¡\Mlll{ASlL, é o rnais próximo dos terrnos conheciclos

ínternacionalmente, embora não se concorcle com todos os tennos citados. Ë,ntr.e os tel lnos ùteis

para as desc;rições paleoclimáticas encontranl-se os clue se refèrem à estrutura da vegetação,

independente da composição florística Lisses termos estào ilrdicados por caracteres cm caixa alta.

A Ft.( )lìLlsl A ()Mlllt()ltlÌ..^ Ltt,it'tsl' algurnas vezes" denonrinzr<la de tìolesta pluvial,

caracteriza-se por árvores perenifbliadas, com dominância de fànerófitas ombrófìlas sempre verdes

em todos os estratos, sendo numerosas as epífìtas. Precisa exìstir num espaço sem periodo

biologicamente seco, explicada pela maior retenção de água em determinados solos e/ou pelo

recebimento extra cle umidacle relativa através de nevoeiros e de orvalho, de moclo que localização

geográfrca e altitude são de importância fundamental.

Na vegetação atlântica esse tipo de floresta pode ocupar altitudes superiores a 500 metros,

Como submontana, entre 50 a 500 nìetros ou como florest¿ de terras baixas.

A vegetação atlântica ftsionomicamente exibe árvores recobertas por musgos e povoaclas por

lianas e epífitas, em geral possui estrato arbóret¡ corr algumas emergentes, estrato arb¡stivo e

estrato herbáceo em pequena quantidade. Nas serras a Mata Atlântica ascende até 1.500 a 1.700
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lnetros ll¿ì sua Iòl'nìa tipica, ciai para ciura. é substituicla pol lbrnras empobreoidas cÌn pontos

iìrvorllr,'cis. acinra dc I 800-l t)irO nrcr|os ùlìcorìtra-se vegeraç¿ìo arbr¡strv¡r c ca ìpestre

Scgundo lìizzini (lt)97), a ve,qetaç¿ìo atlântica selia delìnrda pela tt.ottlsr.zt I,r.uvr.\t_

N4()N IAN^ ocorrente entre 800 e I -500- l 700 metros, com dossel superior atìnginclo 20 rnetrcs cle

altura e elÌerqerìtes podendo chegar a 40 nìetros Ocorrêncìa cle sinirvia arbustiva e tì.ìâror

¿rbunclâncla e cliversidacle de epifìtas. A fìoresta pluvial clc b¿ìixa monrana ororre e tre j00 e lì00

metros de altitude, com desenvolvitrellto menor que a pluvial morìtana, seu estrato supcrior atinve
l5 a 20 metros de altura, com lnaior espaçarneuto o ausôncia quase cornpleta cle lianas. epit'rtas,
plantas mìcrófilas, palmeiras e fètos arbolescentcs. Entretarìto, cssa floresta apresenta estrato

arbLrst ivo-alllöl co c outro arbt¡stivo.

Pode-se notar que os padrões que cletìnem os tipos florestais t¡rasileiros varianl a depencler

da autoria Rìzzini (1997) considera aincla a floresta pluvial ripária (mata galeria) e a enl ma'chas
(capões), que se desenvolvem a <lepencler do substrato e altitude.

Outrcs tipos tlorestaìs estão associados a essa vegetação conìÕ â r,r.()tìrrrS,rA ¡ts-r.^crc)N¡l.
str:MlÌ)ljctDtJAJ,' caracterizada por apresentar de 20 a 50o/o de árvores carjucifólias poucas espdcies
são epifìtas, mas há nulnerosas lianas.

A FLORItSI'A ESlA(ilONAl. sEMIÌ.)HClDUAt. representa o fènômeno periódico cle simultânea
perda de f'olhas de pafte (ou quase totalidade) dos componentes essenciais cla formação florestal.
Para o RADAMIIRASIL, a região estacìonal está relacionada ao clima de duas estações, uñìa seca e
outra chtlvosa. No espaço notdestino, essa floresta responde a períoclo cle seca variando cie 4 a 6
meses secos e altas temperattrras (acima de 22"C). Esta floresta tarnbém ó subdividida em aluvial
cle te.-as baixas, cle submontana e montana, seguindo os mesnos critérios anteriores

A F-l,uìljs lÀ list^cl()NAl. Ditcll)tlAL, semelhante a anter-ior-, varia apenas na intensidade cla

deoklualidade fbliar que passa a ser cle 50% ou mais na época rnais scca. Nào é comum no sudeste
do BIasil, ocorrendo na 1-orma de algumas manchas no nordeste em locais com período seco mais
ptolongado, de até 7 meses, de altas temperaturas (médias anuais maiores de 20,C) e cla textura dos
solos que a sustelìt¿ì.m. 'l ambém é ohamacla de f'loresta estacional caducifolia não espinhosa, mata
seca, mata de cipó e agreste. Embora esses temos aparentem ter diferenciação na região nordeste,
sendo a mata seca subdivisão da zona da mata pernambucana, normalmente corresponde a floresta
sernidecídua. Quanto à expressão mata de cipó, clesigna tão somente o tipo deciclual. próximo a

região de Minas Gerais adota-se o termo mata de fechado. Ao contrárìo do tipo semidecidual, só
ocorrem os subtipos de submontana e nìontana (RADAMBRASIL, ì979). Devido a pr.ximida<ie
desta floresta com a floresta estacional semìdecidual, nem toclos os botânicos concordam que este
tipo estrutural ocorra de fàto no Bionra Atlântico. Entretanto, a floresta estacìonal clecicü.ral que
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oolr c'sporìdc ao Bioma Cìaartin¡¡a, apresent¿ì característioas cliver-sifrcadas oonlo¡ me ser¿ì cornelìtâdo a

rtrirLìi

Â (.latinga é delìnicla corno unì tipo de vegetaçào xerólìta contendo esscr rcialrrente

albustos e árvores es¡rinh<lsas e decíduas associadas a plantas suculentas" cactos e brolnélias

(Kuhlmann, ì977). A vegetação estrutura-se em três estratos: um cstrato arbórco com árvorcs c1e 8 a

l0 tnetros de afuura, um estrato pcrene de ¿rrbustos espinhentos e uma camacla herbácea sazonal.

A caatinga noldestina, conì seus diversos tipos estruturais, encontra sirnilares erìì todos os

continentes, paúicularmente na própria América do Sul e na Álrica tropical. É o caso do Chaco,

vegetaçào dominante na Argentina mas também preserìte no Paraguai, Iìolívia e numa pequena

1àixa de Mato Grosso. Na Venezuela, vegetação idêntica é denominada bosques xerófilos cle

Maracaibo, embora sua composição llorística seja um pouco difèrente, ooorrem gêneros comuns

( lìizz-r n i, I 997)

A caatinga é exoessivamente heterogênea quan:o à 1-rsìonon,ia e estrutura, entretanto" sua

compostçãc; é bastante unif'orme, havendo um núcleo de espécies arbóreo-arbustivas e de cactáceas

dispersas por toda parte. 'fal unilormidade permite que se conheçam até por nomes populares. B

normalmente diviclida em duas faixas vegetacionais baseada no grau de umidade: agreste e sertão,

sendo o último a caatinga no sentido habitual.

Para descrever sua hsìonomia e estrutura utilizam-se os termos: aglupada, quando as

cactáceas, bronreliáceas e arbustos tendem a dispor-se em moitas ilensas, sobranclo espaços vazios;

arbustiva espars¿1, na qual os arbustos alcançam ceroa de 2 metros e as caotáceas estão dispct-s¿ts,

arbustiva densa. com arbustos rarnitìcados lormando emaranhado coûìpacto com 2 a -l metros, oom

arvoretas de 5 a 6 metros; arbustiva com suculentas e arbórea, com árvores cle 8 a l0 metros,

alqumas bem grossas e outras plantas de desenvolvimento mais vigoroso (Rizzini, 1997)

As evidências botânicas são baseadas em centros de endemism<l e distribuição disjunta e cnr

menor extensão às adaptações xerófitas das plantas de florestas chuvosas e na variação dos padrões

de espóoies polimórfìoas. São igualmente pouco estudadas as possibilidades de cada área

representar refúgios em dilèrentes áreas de f'orma a acumular as espéoies de cacla época de reftrgio,

um processo tlenominaclo paclrão cle distribuição multiestratificado (Prancé, 1982).

Outros aspectos cla Caatinga são apresentados no capítulo 4 refèrente aos aspectos do local

em estudo, incluindo as dilerentes nomenclaturas botânioas utilizadas.

As áreas de tensão ecológica ocorrem quando duas ou mais regiões lìtoecológicas entram

em contato. Essas áreas são divididas em encraves e ecótonos. No mosaic<t específìco ou encrave,

cada nrosaico de vegetação gtlarda sua identidade sem se misturar. No caso dos ecótonos ou

mosaicos patrciespecifìcos, ocorre interpenetraÇão cle vegetações que tem estruturas scmelhantes
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corno floresta onìbri)lÌla ù lloresta estacional, cle moclo qLrc a iclentidacle ccolc!qica passa a ser ¿ìo

nivcl cic espicics (lì,\l)r\ñi iì lìAS H.. I 979)
-l 

oda e qualque| vegetaÇan tlorìsticarnente ciif'crente do contexto ger-al cla fìora cla rcgião lbi
consideracla oorno rcl'ugio ecológico pelo ÌìADAMtIRASIL Na área cla folha SC.24 crìconrr.anì-se

os l{elúgios tropiczris de altìLuclo.



ì I - Localizaçzìt) gcográlìca c rnoliìrlogica clos tufòs calcár ìos tle (ìampo ['iott:toso

Os tufbs calcári<¡s em cstlrclo sc localizanr no nrrLnicipro de Caurpo fiortnoso e eln sLl¿ìs

vizinhanç¿rs, na porção nortc do Estado da llahia, cerca de -ì85 quilòmctros de Salvador e li0

quilôn.retros ao sul de Juazeiro. próxinro a Senhor do Bonfìm O acesso via Salvador é tèito pela

r-odovia BR-324 até Capìm Grosso, scguindo-se pela Btl-407 até Senhor do Bonfìn. distante 28

quilômetros de Campo F'ormoso. A oeste desta cidade, alloram os tuf'os calcários, próxima a Lage

dos Negros, onde se encontra uma das maìs extensas cavernas br¿rsileiras, com mais de 80

quìlôrnetros de galelias mapeadas (tìubbiolì, 2000)
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Fìgura 3 - Município de Campo lìormoso: hidrogralia, localidades e municípios limitrofes.
Adaptacio de Rubbioli & Pilo ( 1995) e lì.rbbioti ( 1996)

Na região ocorrem chapadas, molos residuais e superficies aplainadas. fistas lèições são

normalmente controladas pela geologia, as chapadas formadas pelo predomínio dos quartzitos pré-

cambrianos da Formação Morro do Chapéu, enquanto os morros residuais e superficies aplainadas

são constituidos pelos dolomitos pré-cambrianos da Iìormação Salitre (Iìigura 4).

Chapacla

/--I'

Figura 4 - Perñl geológico de Campo Formoso, IìA

r\4orros residuais SuperfÌcie
aplaìnada

Moditìcado de Rubbioli & Pilo. 1995

Ff,ïlI Froter L'zóico Surxrior
f,onnncào Sâlit¡'c
Dolomitos

ft$ Pro teroz-óico Médio

l-', .1 ll.'frìaçáo Vlñrro dÕ allul)¿

I l'lc<l'lrti¡ti".l.:qrurlll,,if¡,s
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O rio rnais impoftante da ¿ir<la é o rio Salilre" c¡ue é afìuentc clo rio São lìrancisc.1, g r.io

Sali¡rc c scus tributhr-ios são elèmeros, corn a água colrcnte prcserìtc apenas após r¿ìros evcntgs de

alta ¡rrccipitação. Na ár'ea t:lrt estudo, o rio Pacuí, enlbora rnenos clescnvolvid<¡ clo qLre o Salirre,

aprcsenta partc de seu curso perene devido a uma suigônoia. Junta-se ao Salitre conf'o¡¡e visto ¡a
fìgura 3 0 rio Salitre possui vales largos e bcnr encaixaclos, scndo seus tributários tanlbóm benr

encaixaclos. entre eles o Piabas

L.'iro do Æ:
Itro Salilr¿ ¿#I

_:i:*.--_L..._ .¿. __ _._._,t*., .,-L .__._.L -.-.-.ì_..._...-..!_-.-......-.... . Il rlil 5Ò

C , 1'r-r1ìr de At¡rcus

F-igura 5 - Morfologia de três oconências de tufos estudatlos por Auler (1999), mostranclo apenas aporção dìstal dos depósitos. As seções são perpendiculares ao vale do Rio Salitre. L,lscalas em
tììetros.

Observando a figura 5, os tul'os aparentam estar intimamente associaclos a quedas ci,águas,
processo que ocasiona a perda de CO2 e a conseqÍientc pr-eciprtaçào cio carbonato.
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A tìgura 6 ilustra os três alìor¿iutcntos cstuclaclos vistos em planta, inclicanclo os rcspcctivos

ponlos cle colela tle ¿ìrnosl[as. Nern totlos os pontos obser varios erì c¿ìnìpo l-orarn anrostratlos, con.l

exceçào do allorarnento lìazenda Bento. dada a riqueza fbssilil-era deste a|orantento

200 nletros

1000 rnetros

- I50 rrclros

ìiazond a llcnto

Figura 6 - Esquema em planta dos três afloramentos indicando os pontos de coleta

Em associação direta ao vale do rio Salitre, os afloramentos estão situados na margem

direita, errtre as cidades de Brejão da Caatinga e Abreus (Figura 7) O afloramento mais ao sul

coresponde ao tufo de Salgadinho talvez corresponda a ooorrência citada por Branner (l9l1 apuct

Auler, 1999) Ocotl e ao longo de 200 metros e forma várias caviclacles pouco pr.ofundas.

Alloramento este com datações mais antrgas, tendo siclo bem amostrado para a presente pesquisa



(lcrca clc (r c¡uilômetros ao rìorle. ocorre o trrlìr calcário cle {,agoa Branca, bem próxirno à vrla
dc tncsrllo lì()lììc, lllâs o depósiLo ntìo é o[¡scrvatli) ¡n.\tltt. tc¡tdo-se ¿ìcesso apenas a alguns blocos

soltos l-ogo após, a cetca clc tlclis t¡uiltìrletros, encontra-se o tie Iatc I]ranoo, oont vários tìletros dc

extells¿ìo c colll ftlenos de dois nretros tle altula lÌste tuf-o calcário encontl.a-se associado a Ltm

tribut¿irro. Nenhum dcstes af'loramentos fòi anrostrado devido ¿ì làlta cle datação.

[ìr'ìtrt os tufì¡s calcários de Salgadinho e [,agoa [Jranca, rel¿rtivarnente eqùi<listante, lbi
registr-ado o tu{b calcário denominado Salgado, no qual realizor,r-se peqlrena amostragem Não tendo

sido estudado por Auler (1999), não possui tlatação conhecicla.

O maìor depósito de tulo caloário descrìto por Auler (1999), coresponde ao cla Fazenda

Ilenlo, associado ao rio Piabas, estendenclo-se por mais de um quilômetro ao longo do rio Salitre.
Seria aincla nraior, uma vez que está erodido

A aproximadamente 20 qr,rilôrnetros tnais ao norte, na junção oom o rio Pacui, ocorre outro
depósito cle tut'o calcário, com cercâ cle 250 nretros de largura e seis metros de altura. [,ogo adie,nte"

outra ocorrôncia cie menor pofie, constitui o tufb calcário cle Abreus com apenas 50 metros cle

extensão Este é o único tuf'o calcário não associaclo a um tributário, talvez resultado de erosão de

possivel ligação com o tutb calcário de Pactrí. A cìdade cle Abreus porie ser usada como refèrência
para a localização dos tulbs em relação ao nrunicípio cle Campo Formoso, ilustrado na fìgura 3

(página 24)

3.2 , Aspectos geológicos

Ijste tipo de depósito será comentado no capitulo 5" que versa sobre a cleposição ¿e tufus
calcários e análise tafonômica para lacilital a conrpleensão clos seus processos cle deposição.

Os tufbs calcários aqui estudados representam depósitos resultantes da solubilização de
calcários mais antigos, no caso os da lìormação caatinga, que ocorrem extensamente ao longo do
rio Salitre. F,sses calcários são superpostos por leques detr'íticos supostamente de idade tercrária e

quaternária, assim como clepósitos aluviais recentes, conlbrme Figura 7.

os tufos foram datados por U/Th correspondentes a idacles mínimas, pois as amostras foram
exttaídas de calcitas menos porosas encontradas na porção superior clos depósitos. As idades do
salgadinho através da análise de duas amostras, são: 21 400 + 500 e r4.io0 r 500 anos,
representativas do periodo no qual permaneceu ativo, os tufos da Fazenda Bento, l0 600 t 500 anos

e Pacuí, 9.700 Ì 300 anos (Auler, '1999; Auler & Smart, 2001).
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Figura 7 - Looalização dos t¡fos calcários est¡dados no contexüo geológioo <ta área
circunvizi¡b¡ ao oa¡sto do Cmpo Formoso, BÁ. Modificado <te Auler & Smart (2001).
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3.3 - Localização da área de tufus ativos em Bonito' MS

para fins de entendimento dos processos envolvidos na precipitação de tufos, foi escolhida

uma segunda área de estuclos' indicada na figura 8' com a deposição de tufos ainda em atividade' na

regiãocársticadaSenadaBodoquena,nasproximidadesdeBonito,Ms'Depósitosdetufos,

atribuídos ao Quaternário, ocorfem por toda a região (Boggiani & coimbra, 1995; Boggiani e/ ¿¡/''

2000)comocoberturas(mictitasinconsotidadas)nasplaníciesdaDepressãodoRioMiranda'sobre

oPlanaltodaBodoquenaeemntividadeaolongodemuitosrios,comoosriosFormoso'daPrata,

Sucuri,Formosinho,Anhumas,Mimoso,doPeixe'Salobro'pertencentesàBaciadoRioMirandae

os rios Perdido e Aquidaban da Bacia do Rio Paraguai'

lìi l$' 51 00'

Milônd¿ì

'',[¡Òtl0qtli]n¡ì

Figura 8 - Mapa de localização dos rios.-estudados.na região de B-onito'^MA A área em cinza
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ì.4 - Aspectos clinratológicos atu¿ris da região de Campo fìormoso

A ár'ea de estudo, situada no vale clo Ilio Salitrc, municipio de (ìampo liormoso-BA. é rrura

das poucas áreas de clima árido enl toclo território nacional. O clima na le_qião é classificado oolixr

LÌdA' segundo -l'hornthwaite ('l hornththwaite & Mathcr, 1957), qr.re é caractcrizado por pr.ccìpitação

módia acumulada cntre 300 e 500 rnilirnetros por ano, ¿rusôncia de cxoedente hid¡ico e delìciôncia

hidrica que varia entre 8-ì4 a l40l milírnetros (Stst, 2005). .As tenìperaturas nìantêm-se

relativamente altas ao longo de todo o ano e variam em méclia entre 2l e27'C Portanto, essa

combinação climática inibe a f-orrnação de tufìrs carbonátioos nos dias atuais, principalmente devido

ao limitado escoamento superäcial de água nos córregos tributários do Rio Salitre, onde estão

dispostos os principais déposìtos de tufòs f'ossilifèros da região.

A estação chuvosa estende-se de novembro a abril, corn as chuvas concent¡adas

principahnente nos neses de janeiro, levereìro e marçÕ (Rao & I [ada, 1990). A variação interanual

e intersazonal na região de estudo está relacionacla com prouressivo nrovinrcnto e intensìdacle da

I'Î'CZ (Rao & Hada, 1990; Rao et al. 1996) Esse sistema exeroe intìtrôtrcia vital na variabilidacle

das precipitações, principalmente no setor nofte do Nordeste do Brasil, ontle predomina olima semi-

árido, apesar da cobertura máxima de nuvens da ITCZ posicionar-se a ^'3u N, na zona de nláxima

ternperatura da superficie do mar (Nobre & Shukla, 1996). A ITCZ encontra-se a norte da sua

posição média nos períodos de verão nos hemisfërios norte (ulho a agosto) e a sul (dezembro a

fevereiro), respectivamente.

O fenômeno Ë,NSO produz grande impacto no posicionamento da t-l'CZ devido à sua

influôncia na variação da ternperatura da superlìcie do rnar do Atlântico tropical e

conseqüentemente na pluviosidade no semi-árido nordestino r\ variação cla circulação atmoslërica

durante os eventos cle El Niño provoc¿r ¿rnomalias positivas clc tcmperatura na laixa tropical clo

Atlântico, o que resulta em fraco gradiente de temperatura da superlìcie do mal e menor

deslocamento da |TCZ em direção ao hemistërio sul, induzindo fàses de estiagem no Nordeste do

Brasil (Uvo er al. 1998; Paegle & Mo, 2002; Ambrizzi et aI.,2004) O contrário é válido durante os

eventos tipo La Niña, em que se obserÇa fofte gradiente de temperatura da superfìcie do mar devido

a temperaturas anomalamente mais baixas a norte. Estes ttabalhos mostranì que a influência do

ENSO ocorre principalmente nos meses de ablil e maio.
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3.5 - i\spectos arrbientais qLìe conclioionarn a dislribr"riçtio c1a vcgctaçrìrt

3 :. 1 Iìcle vcr

Às provincìas fitogeográlìcas nào necessarìamentc coincidern conr as regiÕes ecográlìcas de

mesrrìo nome. Assiln, áreas geogr áiìcas da Alnérica do SuI caracteriz¿rdas como Pampas, Patagônia,

Amazônia ou Chaco, não implicam em vegetação honrcqênea. O meslr<¡ pode ser dito para a regiào

da Caatinga que, contòrme exposto anteriormente. inclui áreas com vegetação de cerrado <tu ár'eas

mais úmidas oomo os denominados "brejos" (Prado, 200,3)

Cerca cle 80% do territórìo da tsahia está situado acima de 200 rnetros de altitude, denotando

assim domínio montanhoso. Do mar para o interior. observam-se três unidades principais de relevo

A planície litorânea abarca altitudes abaixo dos 200 metros, com pequenas elevações, sob fbrma de

colinas, morros e tabuleiros. Rios correm planalto abaixo cspalhando-se por planícies inundáveis.

Os rebordos do planalto podem ser considerados unidade de relevo por estarem situados a oeste dos

morros e colinas, em terrenos bastanle aoidentados separanclo n¿ltulalnìente a planície. Os planaltos

ocupam a maior paIte do Estado da tlahia podendo ser subtlivididos em cinco porções:

a) Planalto Sul llaiano - situa-se no sudeste do Estado cor¡ altitudes médias variando de 800 a 900

metros Sua superficie ondulada é cortada pelos rios das Contas. Pardo e Paraguaçu.

b) L.spinhaço - atravessa a região centlal do Estado no se¡rticlo norte-sul, ern altitude média de 1.300

metros, abrigando grandes elevaçòes locais, como a Clhapada l)iamantina ao norte. O planalto clo

Espinhaço constitui-se no divisor de águas, separando os afluentes do rio São Francisco dos demais

rios tluc scguern para o Âtlarrtico.

c) Depressão São-[iranciscana - está à oeste do Espinhaço, desenvolvendo-se tambénr no sentido

norte-sul. As altitudes são baixas (400 metros) e planas, inclinando-se rumo ao rio São Francisco O

findo desta depressão constitui-se em ulna planície aluvial inundada durante as cheias.

d) Planalto Ocidental - Altitude média de 850 metros, localizado na porção oeste do rio São

Francisco. Recebe vários nomes a partir de localidades como, Espigão Mestre - divisa da Bahia com

Goiás e Serras do Piauí e I'abatinga - divisa entre tlahia e Prauí.

e) Encosta do Planalto - situa-se no nordeste do planalto, caracterizando-se por superficies planas

com algumas elevações e escarpas isoladas. As altitudes variam entre 200 e 500 metros. Ela é pouco

inclinada a leste para o rio São Francisco e a norte para o litoral (Cabral, 2000).
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3.6 I - Cli¡na

llds tipos clim¿iticos sào identilicados no lrlstado, conr pequena variação climátìca erÌl ¡rn¿ì

treslna regiào. A maior parte do l:istado é oaracterizada por olima qucnte e úrnic1o, s¡ bdivi{inclo-sc

eÌn

(llinla de savalìa - Ocorre em t¡uase todo o settão (interior'). exceto ao nofte. sendo marcado

pot clltrvas abundanles durante o verão, com L000 milimetros por ano cle pr-ecipitação e perioclos dc

rigorosa seca no inverno A temperatura métlia anual é cle 20"C;

CJima super-irmido - Está presente no litoral, descle o lìeoôncavo até o Þìspírito Santo. se¡r

estação secâ. O indioe pluviométrico é rnais elevado, atingindo 2 000 milímetros por ano em 1hétrs.

A temperatura mé<1ia anual é de 23.C.

Clima semi-ár'ido quente - Distribui-se de norte para leste do planalto. As chuvas são mais

esoassas chegando a 700 milímetros por ano. Na localidade de Raso da Catarina, regìão quasc

tlesértica com per'íoclo seco de quase nove meses, as chuvas anuais chegam a 500 milímetros As

módias anuais de 25'C de tempcraturas registradas neste tipo de clima. são as mais elevadas da

ll ahia,

Clima tropical de altitude - Na Chapada Diamantina e no Espinhaço (altitudes superiores a

900 rletros) Caracteriza-se por invernos frescos e verões amenos, com temperaturas ¡a [ài.ra clos

I 8'C (mês mais tiio) e 2l "C (mais quente).

A classifìcação ecológica tlo clima é fèita utilizanclo-se essencialmente a temper¿ìtura e ¿ì

pluviosidade. Diversos índices climáticos foram criados para explicar a distribuìção da vegetação o
indioe de aridez de I)e Martonne cstá entre os principais. EIe é clefinido pela relação entre a

pluviosidade anual expressa em milímetros (P) e a temperatura méclìa anual em centígrados ('I)

sornado a dcz \ J- ). O índice é tanto mais baixo quanto mais árido O índice cle Cìausser' / rl0
considera que a secura se estabelece quando a pluviosidade mcnsal é inferior ao clobro da
temperatur¿ média mensal (Dajoz, r9B3). comparando os diver-sos ínclices, chega-se a conclusão
que grande parte do Nordeste é semi-árido.

Particularmente a Caatinga, está sujeita a condições climáticas cxtremas quando comparadas
a outras f'ormações brasileiras: maior radiação solar, baixa nebulosidade, a mais alta temperatura
média anual, as mais baixas taxas de umirlades relativas, evapotranspiração potencial mais elevada
e, sobretudo, precipitações mais baixas e irregulares (prado, 2003)
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4 - \.4étotìos e técnic¿s

4. I - Macrofitolosseis oomo indicadores pa lcoclinr átir:os

Os vcgetais são bons indicadorcs clirláticos devido à dcpendência direta cle parâr'nctros. rais

como lenìpetatura e umìdaclo, que são muito importantes no prooesso lotossintétioo. Acredita-se

assitn c¡ue a fìsionomia das fblhas retlita o anrbiente climático (l3ailey & Sinnott, I9l(r. Wolfi-

1971. I97t). 1985, 1990. Christophel & Greenwoocl. 1989) Vegetações com composições

l'loristicas ditèrentes terão uma cornposição fisionômica semelhante quando sob o mcsmr¡ tipo

clirlático (Wolfè, I 978)

Compar-ativarnente, os palinomort'os são muito abundantes no registro paleobotânico,

pÕssueûì relativa resistência à destruição, são indicadores tanto temporais quanto [ìorísticos e

possuem câracterísticas colìstantes para cada espécie. No entanto, a contaminação por grãos de

pólen e esporos transportados de longas distâncias, a redeposrção de 1'ormas mais anticas, as

variaçòes divergentes cle uma espécie e a ditìculdade de reconhecimento de hiatos deposicionais,

podern, muitas vezes, prejudicar boa parte de objetivos baseados em suas pesquisas (Dorl, 1964).

Os macrofitofósseis, dada à natureza delìcada clas f'olhas, flores e fìltos, podem ser

tra¡tsportados apeuas a distâncias limitadas antes de sofierem deoaimento, nrptura mecânica e

seleçrio hidrodinâmica. Com a caracterist¡ca de serem depositaclas relativamente próximas a suas

orlgens e de apresentarem morlòlogia adaptativa corro respÕsta quase imediata às condições

antbientaìs, as fìrlhas constituem impofiantes elementos para inlèrôncias paleoclìmáticas. Dacla sua

complexidade e morfblogia diversificada. as folhas fòmecem grande número de caracteres

diagnósticos ilnportantes. (Christophel & Illaokburn, 1978).

4.2 - Os tipos vegetacionais atuais da Bahi¿ como parâmetros de comparação

A figura 9 mostra um mapa <le vegetação da Bahia, com indicação dos principais municípios

com vegetações estudados fisionomicamente. Na [Jahia distinguem-se três domínios vegetacionais

principais, geralmente denominados de Mata Atlântica, caatinga e, a oeste do Estado, cerrado. o
cerrado, por sua vez, distribui-se predominantemente na região do Planalto Central, irradiando-se

tanbém para outras áreas do sul e nordeste lrrasileiros, principalmente em elevações como a

C-'hapada Diamantina na Elahia. Sua hsionomia é savanóide, caracterizada pelo estrato arbustivo-

arllóreo descontinr"ro e pelo estrato contíÌìuo de herbáceas. As árvores e arbustos são tortuosos e

possuem, ern geral, casca grossa (F'onseca & Ilrazil. 2004)
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Não sc pode deirar cle nlenc.ional os cìertot¡inadc¡s Canrpos de Âltitude, cor lesponclentes às

lbrnraçòcs lk¡risticas sitLl¿ldas rìas partes clcvaclas dos nraciços nront¿nhosos clcl leste br¿rsìleiro.

constituidas principalnrente por cspécres arbustivas e campestres (Santos, 2004) Mt¡itas vezes essa

veeetaçào é incluída lìo bioma cerratlo.

Couxr ambientc calacterís1ico clo Nortlestc brasileiro. â Caatinga constitui um complexo de

vegetação que inclui clesde matas caducìfólias até áreas semi-desórticas, com predominâncta de

pouoas espócies de cactáceas Na Caatinga também ocorrern áreas úmiclas condrcionadas a altttude c

a exposição aos ventos alisios, principalmerìte os de sudeste. Ëstas áreas são denominadas de brejos

e consideradas disjunções da Mata Atlàntica (fionseca &. Brazll, 2004).

Nas serras e chapadas acima de 600 metros, distantes do litoral, ocorrem fisionomias

Ìlorestais caclucifólias denominadas localrnente de þ'lorestas Secas. A nraioria dos estudos na região

tem priorizado a cobertura vegetal da depressão sertane]a quo apresenta fìsionomia

predotninantementù arbustiva e é denominada regionalmente de caatinga. Conseqùentemente há

potrcos estudos sobre lloresta s('ea na resiâo e. portanto, não se sabe qual conjunto florístico

constitui esta 1'loresta. Confbrme a literatura, a composição e riqueza de famílias encontradas

coroboram oom o espcratlo para florestas secas neotropicais, exceto Bignoniaceae e Rubìaceae que

não estão entre as mais abundantes neste estudo. I)ilerentemente da Caatinga, as Florestas Secas do

Norcleste llrasileiro possuem rnaior proporção de plantas lenhosas do quc de plantas herbáceas

(Lrma et ul , 2004).

4.2 I - Nonrenclaltrra tios tlilèrcnlcs tipus vc-tcraiionais

Todos os fàtores mencionados condicionam difbrentes tipos de vegetação, que infelizmente

tem recebido cliferentes nomes exir¿indo, portarìto, alguns comentários. De modo geral, ocorre

vegetação de cerrado no topo dos tal¡uleiros, tlorestas úrnidas perenilolias ou serniclecíduas nos

topos das serra (como os brejos de Pernarnbuco) e llorestas secas ou fbrmações de caatìnga arbórea

nas encostas e nos inselhergs (Prado, 2003).

Na Bahia ocorrem florestas do tipo matas ciliares, matas de encosta, matas de planalto e

matas de Éirotão, principalmente na região da chapada Diamantina As matas de planalto são

llorestas estacionais semideciduais. A mata de grotão ocorre quando há o encontro de duas

elevações, ás vezes sem vegetação densa. Geralmente a região intelrnediária torna-se mais úmida,

desenvolvendo veÉletação densa de matas de grotão (Prado, 2003).

Flm termos fisionômicos, o tipo dominante nas serras é a tloresta densa, também chamada {e
l'loresta serrana ou brejo de altitude, associacla à floresta aberta nas escarpas médias e inferiores

voltadas para a direção dos ventos, à vegetação caducilblia espinhosa nas escapas cle sotavento e,

eventll¿ìllnente, vegetação rupícula em locaìs com afloramentos de rocha A distìnção fisionômica,
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floristica e arnbiental entre a floresta serrana e à ver¡elaçào catlucifólia espinhosa ó clara, nras a

transiçào etrtre elas n¿ìo é âblut)ta, encontranclo-se clifèrentcs fisiononrias e floras tlependenci6 cla

alti¡ude e exposição do relevo. Quando ocorre vegetação caducilòlia não-espinhosa. dcuonrina-sc

"carrasco" (Rodal & Nascinrento, 2002). lnlormalmente, carrasoo é considerado oaatinq¿r ern ár'ea

pedregosa. Segundo o IflCll (1971) a floresta c¿rduoilìjlia não-espinhosa oorresponcle a uma

tbrmação mais seca que a florest¿ì subcaduciló1ia tropical. que contribui com seus cornponerìtes

rrat¡uela lìoresla iuntanrcntc corn a caat¡nL1a.

Outra terminologia que, às vezes, gera conl-usões refère-se aos termos agieste e sertão O

agreste é o nome dado à fàixa estreita de vegetação que se estende entre os limites da vegetação

atlântica a leste, com abundância de florestas e os interioles mais secos a oeste. Entretanto, na Bahia

essa regià.o é denominada "mata de cipó", que não possui semelhança conì a mata de oipó presente

em Vlinas Gerais. A vegetação é geralmente decidua e espinhosa (llrado, 20Olì). Ilntretanto,

algumas vezes prevalece a terrninologia utilizada pelo ltlGE (1977), qLre considera que a fìoresta

cadncilölia não-espinhosa teria poucas epífitas e muitas lianas, fàzendo com que sejzr chanlacla de

rnata de cipó.

Entre as comunidades de caatinga definidas por Prado (2003), as qlle possuem relevância

para este trabalho são. floresta cle caatinga alta, que ocorre no centro-sul da lìahia, sobre rochas

caloárias do Grupo llambuí ou rochas cristalinas do Pré-Cambliano; floresra de caatinga baixa que

ocon.e no centro-noÍe da tsahia, caatìnga arbustiva nas áreas mais secas do vale clo lio São

Francisco principalmente sobre rochas cristalinas e caatinga arbustiva aberta situ¿rda enr pccluenas

áreas restritas e espaÌhadas com solos ricos em cascalho principalmente sobre rochas metamórfìcas

<lo Pré-Cambriano. Rocha et al. (2004) acrescentam qlre em encostas de planaltos carstiflcados

encontra-se caatinga arbórea aber-ta.

4.2.2 - E.corregiões do Bioma Caatinga

No bioma Caatinga a vegetação está submetida à deficiência hídrica sazonal, a¡iravada nos

anos de seca. Apresenta surpreendente diversidade de ambientes, proporcionadas por mosaico de

tipos de vegetação, em geral caducifólia, xerófila e, por vezes, espinhosa, varianclo com o mosaico

de solos e a disponibilidade de água. A vegetação considerada mais típica de caatinga encontra-se

nas depressões sertanejas: uma ao norte e outra ao sul do bioma, separadas por uma série cle serras

que constituem barreira geográfica para diversas espécies. Mas os clilerentes tipos de caatinga

estendem-se para regiões mais altas e de relevo variado, incluindo a caatinga arbtrstiva arbórea, a

mata seca e a mata úrnida, o carrasco e as f'ormaçõcs abertas com domínio de cactáceas e

bromeliâceas, entre outras.
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Oito ecorregiões são identificadas: Complexo Chapada Diamantina, Complexo Campo

Maior, Complexo lbiapaba-Araripe, Depressão Sertaneja Meridional, I)epressão Sertaneja

Setentrional, Dunas do São lìrancisco, Planalto da Borborema e Raso da Cata¡ina oonforme indica a

f,rgura 1 0.

Apenas o Complexo Chapada Diamantina, a f)epressão Sertaneja Meriodional, f)unas do

São Francisco e l{aso da Catarina ocorrem dentro dos limites do Þlsta<lo da tsahia. Para cada uma

destas há um osquema demonstrando sua localização.

Complexo Chapada Di¿m¿ntina

l,ocalizado na parte centro-sul da região da Caatinga, alongado no sentido N-S c em lorma

de "Y", seguindo o alinhamento do divisor de águas da Chapada Diamantina.

O Complexo é totalmente circundado pela ecorregião da f)epressão Sertaneja Meridional.

Os limites são definidos principalmente pelas mudanças de relevo, altitudo e tipo de solo.

Nesta ecorregião estão presentes os Maciços e

Seras Altas; Superficies Retrabalhadas; Chapada

f)iamantina; e Superlìcies Cársticas.

A Chapacla lìi¿imantina é a ptrrte setentrionai da

Cadeia do Espinhaço que se inicia na Sena do Oruo

Branco, município de Ouro Preto (MG) -2lo2I'S- e

estende-se rumo nofie, por cerca de 100 quilômetros,

ató a Serra de Jacobina na Bahia -10000'S, com largura

variando entre 50 e 100 quilômetros, entre 40'10'e

44'30'O (Giulietti et al. 1997).

Ocupa posição central no Estado da llahia, com

cerca de 15.000 quilômetros quadrados e 58

municípios. Nesta região são encontrados cliversos tipos de vegetação, com a presença de cerrados e

campos rupestres nas áreas mais altas (acima de 1.000 metros de altitude), e caatingas nas áreas cle

altitudes menos elevadas. Tal situação é devida à associaçäo de montanhas, cujas altitudes variam

descle 900 até 2000 metros acima do nível do mar (Pico do Barbado, Abaíra) c teraas mais baixas no

entomo. A Chapada no seu extremo sul, divide-se em duas cadeias independentes, as Semas do Rio

de Contas e Serra das Almas a oeste e a Serra do Sincorá a leste. Entre as Serras do Sincorá e do

Rio de Contas encontra-se um platô arenoso de ¡elevo ondulado, geralmente ent¡e 1100 e 1200

metros conheciclo como Ctrmpos Gerais. (Rocha e t a|.,2004).

38



A diferenciação de campos rupestres e cerrado é condicionado

afloramentos tochosos, predoulinam os canlpos iupcst¡cs e nos locais

pledomina o cerrado

Depressão Sertaneja Meridiort¡tl

ocupaamaiorpartedocentroestrldaCaatinga,limita-secomtodasasoutlaseoortegiões

exaeto a clo Complexo de Campn Maior, fora do Estado cla Bahia A nofte e noroeste encontra tlma

bar.reira de altitucle (Sera dos cariris e complexo Ibiapaba - Araripe) A oeste limita-se com o

ìníciodoPlanaltoCentral,ondecomeçâocerratlo.Asulealesteencontramodifìcaçõesdesoloe

precipitação, fazendo limite com o cerrado de Minas Gerais e a Zona da Mata da Bahia' Sergipe e

Alagoas.NocarrtonoldesteexisteumabarreiradealtitlrdecomoiniciodoPlanaltotlaBorborema.
Três econegiões são quase inteiramente (Raso

: 1i
f\ iì

r*Å

ao tipo

de solo

da Catarina) ou inteiramente (Dunas do São Francisco

'-\... " . e Complexo da Chapada Diamantina) oircundadas pela

de solo: em

mais arenoso,

ConquistaeaostrlcleMaracás.ocol.lemaìndagrantlesextensõesdeåteasquelêmsoFridointenso

intempetismo,principalmentenapaltesu<leste<laecorregião(alestedaChapadaDiamantina),com

relevodissecadoevalespro|undos'Aaltitudevariaclel00a500metros,comalgunrasáreasde500

a 800 metros, contendo picos acima de 800 metros

O clima da ecorregião é predominantemente quente' com dois periodos chuvosos distintos

principais-deoutubroaabrilnasáreasdesertão(inclusiveregiõescársticas)edejaneiroajunho

nas áreas de agreste. A precipitação média anual varia de 500 a 800 milímetros' sendo que nas áreas

mais altas do sttl da ecorregião pode ultrapassar 1 000 milímetros por ano

Depressão Sertaneja Meridional

Constitui a paisagem mais típica do semi-árido

nordestino: extensas planicies baixas, de relevo

predominante suave-ondulado' com elevações

residuaìs disseminadas na paisagem Esta ecorregião'

entretanto, apresenta maior diversidade de relevo em

sua metade sul, com relevo acidentado e extensos

platôs no entorno da Chapada Diamantina (BA)'

inolusive áreas de planalto na região rle Vitória da
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l)unas de São Francisco

Ecorregião da parle centro-oeste da região de Caatinga, inteiramente circuudada pela

ecorregião da Depressão Sertaneja Meridional. Respeita os limites naturais da região das dunas de

areias quartzosa,s, que são dispostas descontinuamente, coneoladas apenas por trechos de solos

arenosos sem dunas, terminando onde os solos se modificam a norte e oeste para latossolos. O

limite diagonal sul é quase todo definido pelo rio São Francisco, e a sudoeste limita com a Serra do

Estreilo na Bahia (limite de altitude). A maior parte da

ecorregião fica a oeste do rio São Francisco.

As dunas são formadas por extensos depósitos

eólicos, podendo ultrapassar 50 metros de altura. Os

solos são arenosos e profundos, de areias quartzosas,

com fertilidade muito baixa. Nas dcpressões

interdunares existem veredas. Os únicos recursos

hídricos provêm das escassas chuvas e dos riachos

efême¡os que nascem na região. A altitude varia de 450-

500 rnetros na área das dunas propriamcnte ditas, e drl

150-700 metros nó resto da ecorrcgião.

4.3 - Doscrição do material fossilífero e interpretações taxonômicas

O rnaterial foi esquematizado e sua nervação descrita segundo os critérios de I{iokey (i973)

oom rnodifioações propostas pol Pole (1991). Serão considerados dados lineales colno conlprilrenlo

do lirnbo (1.), largura máxima (l) e a altwa da largu'a máxima (h) a partir da base. Esses três dados

fornecem uma relação de delgadeza (L/l) e urna relação de forma (h/L X 100) que permitem a

determinação do formato foliar de forma métrica, seguindo os parâmetros de Mouton (196ó).

Ao se considerar a relação de delgadeza (1,/l), será adotado o padrão de Mouton (1976), que

quantifica e delimita as formas oblongas, elípticas e ovais, considerando a relação de forma (b/L x

100) no intervalo entre 40 e 600lo como fonna elíptica. I)esse modo, não há avaliação subjetiva.

Quando possível, mede-se o ângulo de afilamcnto do limbo no ápice (o), que corresponde

ao ângulo entre as tangentes aos arcos definidos na formação de ápices atenuados (Figura 11).
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Figura ll - Representação das principais

medidas linea¡es e angulares utilizadas.

As medidas de área da lâmina foliar/foliolar

estão sendo realizadas pelo método da

planimetria por contagem de pontos em grade

de 0,5cm, fornecendo boa precisão para a

ooleta de dados paleoclimáticos. A figura 12

ilustra o processo. Consideram-se apenas os

pontos que estiverem dentro do limbo foliar'

mesmo que ele esteja muito próximo da

margem para fora ou para dentro, pois é dessa

forma que se consegue estimar a årea do

limbo foliar levando'se em conta o

arredondamento de sua forma. Desse modo,

os pontos amarelos nõo são considerados.

Essa metodologia substitui a que calculava

dois terços da årea do retôngulo delimitado

pelo limbo foliar. No caso de folhas

fragmentadas, como a ilustrads, pode-se

tent¿r estimar o contorno original' mas a

estimativa é menos Precisa.

A maioria das medidas angulares

refere-se aos ângulos de emergência da

nervação secundária por ser este o caráter

mais comumente preservado nos espécimes.

Esses âng¡rlos são designados pela letra grega

beta (F), de modo que pp representa os

ângulos do terço proximal do limbo, pm do

terço médio e pd os ângulos do terço distal.

Também considera-se o ângulo de

expansão do limbo foliar na base (0) e o de

emergência da venação terciária exigido nas

determinações de padrões utilizados por

Hickey (1973).

Figura 12 - Representação gráñca do processo

de planimetria por contagem de pontos.
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Devido às caraoteristicas do tu{o calcário e a inìportâncìa dc oL.rtenção dos dados

aprcsenta<los, f'oi prcciso coletar grandcs blocos para Lnelht¡r' conhecitnetìto da gêrtcse do dcpósìto

assim como para a observação adequada dos rnac¡olìtofósscis. uma vez clue eÌcs lìào se encolìtrarn

no rresrro plano de ¿lcamal ùllto, estando geralmente. parcìalmente, dobrados

Para a análise sistcmática consultou-se a litcratura paleobotânica rc{èrentc r Área

Neotropical e a literatura botânica específica para cada categolia taxonômica. l:Ìtltrctanto, a principal

1ònte de consulta refère-se ao material do herbário AL,Cn3, oorn espécimes presentes nas diver-sas

vegetações da Bahia. lìssa cornparação e muito inìportante visto que trabalhos anteriores que

descreveram assernbléias fósseis no nordeste brasileiro, bascaram suas comparaçòes nos acervos de

herbários no eixo Rio-São Paulo, principalmente Rio de Janeit-o. A vegetação predominante nessa

região, referida nos herbários acirna, corresponde ao Complexo Vegetacional Atlântico,

conseqüentemente, todos esses depósrtos fìrram reconhecidos como de matas ciliales. A

comparação corn espócimes ocorrentes na lJahia, pelo exame do ALCB aumenta a confiabilidade do

processo de identifi cação.

Para lacilitar a análise de todos os morfotipos fbliares da assembléia tóssil de Campo

Formoso, com todos os espécirnes de dicotiledôneas do herbário ALC[Ì, estabeleceram-se critérios

iuntados cnt uma espécie de chave dicotômica para o reconhecimento dos morf'otipos Esses

critérios estão relacionados com as principais caraoterjsticas observatlas nas iòlhas e que são de

täcil identihoação no registro lòssilílèro

Entre os orìtérios encontranì-se tr'ês tipos básicos cle padrão cle nervação (actinótlronro,

broquidódromo e eucampdódrorno), assimetria da lìrlha, presença de dentes, disposição alterna ou

oposta das nervuras secundárias, espessura da nervufa prirnária, presença de textura coliácea,

presença de nervuras percorrenles, exteÌnas e/ou intersecundárias e classes cle tamanho. Durante as

pesquisas do herbário l-oram também observadas as f'ormas do ápìce e da Lrase e do próprìo limbo

ft¡liar'. caracteristicas necessárias a elaboração da análise multivariada para inferências climáticas.

Alguns parâmetros estão ilustraclos no capítulo 6, resultados taxonôrnicos, para melhor

caraoterização dos l¿txct, colno os padr'ões de nervação, presença de clentes, nervuras pelcorrentes,

externas e secundárias. Os parâmetros da análise multivariada serão comentados mais adiante.

Com base nos dados do herbário, loram elaboradas listas taxonômicas de todas as espécies

que exibiram uma das caracteristicas mencionadas acima, para constituição de parâmetros de

compar¿ìÇão e identificação dos nrorfotìpos e suas aplicações nas deduções paleoclimáticas. Através

clessas listas taxonômicas pode-se observar a freqùência de ocorrência dessas caracteristicas na flora

baiana como um todo, mas principalmente sua ocorrência dentro de cada fàmília. liamilias

re¡rresentadas apcnas por uma espécie, possivelmente são pouco significativas, podendo conduzir a
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erros ile itlentìiìoaçzìo. A relação dc toiiâs as fänrilias analisaclas, scus lespectivos gôrìeros presentes

e o nunlero dc csp<:cies otrscrv¿rd¿s potic scr consultada no ¿\ncro I

Itticialmente er¿rmitrad¿rs por lanrilias, de acordo oonr a clisposição clos armários. essas fòtos

precisaram scr rcnoltteaclas para que pudessem ser a.grupaclas. Após a listagem de cacla lot6
(especie, localidade, tipo de vegctação, hábito e núnrero da fbto), elas f-oram agrupaclas segunclo

ilois critérios: localiclades e característic¿ts.

A distribuição das fòtos por localidade tem por tÌnalidade estabelecer um padrão

fisionônrìco dos tipos de vegetações da Ilahia, vlsto que lbi r¡bscrvaclo. durante os trabalhos clo

herbário, que as espécies de Caatinga não seguem o padrão geral internacional, utilizado nos

trabalhos fìsionômioos de Wollè ( 1993). Geralmente as folhas de uma cleterminada espécie são

gradativamente maìores à medida que habìtam vegetações mais fechadas, porque é necessária maìor

área lòliar para a fotossítrtest sob menor lurninosidatle. F]sto padrão não foi observaclo nos

exemplares do herl¡ário, de modo que se optou por análise fìsionòmioa de oada localidade que

contivesse mais de 20 espécies, documentaclas lotoglafìcarnente para que s.l pudesse comparar conr

os espécimes fósseìs de Cantpo lìormoso. Essa análise não fbi inioialnlente prevista, urna vez que

seria utilizado o padrão internacional, contudo, a análise lealizada foi mais acurada.

O agrupamento de I'otos por característìoas cle lato corresponde a r"rma organização racìonal,

visto c¡ue toclas as f-otos de cada espécie (indepen<lente da quantidacle <ie espéoimes) lbram copiadas

para pastas representando características deterrninan¡-es dos moIlòtipos organizados para o herbário

A glande quantidade de lòtos separadas por caracteristicas fez com que se elaborasse um
"álbum de fotos" cot¡ as folhas que melhor representavam a característica em questão. Num

segundo momento, após o ténnino do doutorarnento, tem-se a rntenção de elaborar metoclologia

auxiliar ao processo cle identificação taxonômica a par-til'do registro f'oliar com um banco cle dados

e oh¿ve diootôrnica para otimizal- o acesso ao banco

Após o rcconhecimento taxonômico dos dilerentes moribtipos, elaborou-se unra lista
f'loristica da assembléia fóssil total e listas para cada af'loramento para demais interpretações,

visan<lo reconhecer a distribuição prefèrencìal das espécies, familias mais diversificadas e

comparações com llstas florísticas desenvolvidas em trabalhos fitosociológìcos publicados.

4.4 - Análise lìsionòmica e suas interpreraçòes

I)uas metodologias f'oram aplicadas para as interpretações paleoclìmáticas atrâvés de

tafbfìoras, de ¿icordo com a sugcstão de Dolph & Dilcher ( 1979).
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A prirleìr'a metodologia refère-se à análise clas prelèrôncias clirnáticas do táxon viventc ntais

próxinro, c¡uzrntlo todos os 1dÌ¿r Iìisscis sào iclentitic¿rdos a gônelos rnotlernos. finvolve o tratanìentc)

eslatísticô na identificação e delimitação dos 1¿¡x¿? ocol-ren1es. o LrsÒ de conheoirnentos st¡bre

prefèrências ecológicas e sociológicas (tolerância) dos /¿¡¡¿r ¿rtuais er¡r situações pretór1tas e

identifìcação e estabclecimento cle alÌnidades do espectro polinico l]aseando-se nos habit¿rts

plelèrencìais do oonjunto, cstimarn-sc a tenrperatula nlédi¿r anual. F,sse primeiro rlitodo

corresponde ao utilizado por Axerold & Ilailey (1969)

O segundo método, desenvolvido principalmente por Woltè & Flopkins (1967), enproga a

fisionomia foliar. Oito caracteres são admitidos como con elacionados com o clima: tarnanho

(Raunkiaer, 1934); tipo de margem (Bailey & Sinnott, l9l5; l9l6), ápices acuminados (tlrip-tip.s,

Wolfc, I 971). organização foliar composta x simples (Bailey & Sinnott, l9 l6); padrão fundaÍìental

de venação (Bailey & Sinnott, l9l6), densidade de venação (Wollè. 197 l), textura (Wolfè, t97l),

forma do ápice e da base (I-Ioward, 1969).

fim todas as metodologias utilizanl-se dados complementarcs e independentes, l'crrneoidos

pela sedimentologia: ambientes deposicionais e história geológica da região, de modo a determinar

as caus¿rs e os efeitos.

Além da composição florística, uma pesquisa paleobotânica deve tentar determinar qìrc tip()

de vegetaÇão a tafbflora reprcsenta. A vegetação baseia-se na fisionomia" etìcluauto que a lìora diz

respeito a conrposição fìorística, de rnoclo c¡ue as florestas da Arnazônia e da lvialásia., a des¡reito das

diferenças taxonômicas, arnbas são representantes da clenorninacla Floresta -fropical Chuvosa

('l'rr4tical llttin l;orest). Associações floristicas vizinhas, subnletidas a climas dissimilares, possuem

oaracteristicas fisicas diferentes, embora possanì ter muitos /(¡x(¿ elrì uotnutn Alroas submetidas a

altas temperaturas médias anuais e altas precipitações possuem folhas de margem inteira, lalgas,

coriáceas, cotn alta porcentagem de ápices acurninados (tlr4;-tips) e núnlelo moder-ado de bases

cordadas associadas à venação palmada e pulvínio (Wolfe, 1978).

;\s análises florísticas, por suas caracteristicas qualitativas, estão sujeitas a consideráveis

variações, que muitas vezes comprometem as interpretações clirnáticas. Entretanto, na análise de

fisionomia foliar, com uso de métodos quantitaiivos, as estimativas são mais confiáveis.

A partir dos trabalhos de Wolfe (1971. 1978. 1979, 1980" 1985, 1990, 1993, 1994) tornou-se

vìável a análise paleoclimática pela fisionomia foliar'. Seus trabalhos estabeleceram relações entre

as vegetações e suas inf'erências paleoclimáticas, além da intlodução cle rnétodos estatísticos

apropliados para interpretações mais precisa dos clados. O métodt¡, indepenclentemente de estudos

taxonômioos, é essencialmente quantìtativo. A composição fìorística ó utilizacla apenas para

complemcntzrr e corroborar os par'âmetros inlericlos
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(lt¡¡nc¡ ressalta (ìrcenwclocl (1992). as anhliscs l-rsionôrnic¿rs nas nr¿rcro1'loras d<¡ Ncocrct¡cr:<r

c l'erciário, tôr'n si<lo trsadas para intcrpretaçrìes climáticas (Wollè. 1971, 19135. 1990, Dolph &
Dllcher, l9tì0¡ Cìhristophel & (ìteenr.vorlcl, 1989). Assume-se tlue a assinatura clinrática preseûro ¡a

f'rsiononria 1òliar podc ser detectada em populações fósseis com mininra clistorção (Wolfè, I979.

llunharr, lt)8!), Christophcl & Glee nwootl, I 989).

A¡rlicantio-se a mctodologia cst¿ìtistica de Wolfe ( I 993 ) para obtençào cle parântetr-os

climáticos a paltir de assembléias t'oliares. fòram elaboradas planilhas de <laclos para cacla unra ¡as

tafoflor¿rs, calculanclo-se, posterionì.ìcnt!', as porcentagcns de oct¡rrôncia cle cada unl clos 29

caracteres mortblógicos considerados E importantc ressaltar que para análise nlultival.iatla.

consideraln-se apenas os aspectos {isionômicos de cada espécie, independente clo número cle

espécirnes existentes, assim como de seu posicionamento taxonômico.

Os critérios fisionômicos utilizados por Wolfe (1993) incluenr. tipo de margem apresentado

peta fòlha/fblíolo (lobado ou não, denteado ou não, regularidade, prorimidade e fbrmato cl6s

dcntes), a área 1i¡liar/floliolar, o tipo de ápice (emarginado, arredonclaclo, agudo ou atenuaclo), o tipo

<le base (cordada, alredondada ou aguda), relação de delgadeza (Lll. < I l; l-2:I;z-3.1.3-4: I e >

4: I ) e o f'ormato f-oliar/t'oliolar (obovado, elíptico ou ovado).

F.spécies apresentando dois tipos de ápices, por exemplo, terão o score total (l) clivicliclo

entre cada variável desse caráter (0,5), de modo a representar o comportamento fisionô¡nice c.la

espóc ie.

De acordo com a metodologia elaboracla por Cristalli ( I 997), associam-se os li¡ites
explicitados por Raunkiaer (1934), os desenhos de Wolfe (1993) e o rnétodo cle planimetria clc

pontos, estabeleoendo-se os sesuintes limites:

Classes utilizadas na análise

paleoclimática

teptÕ ì

lepto II

micro I

Lirnites de área obtidos por

planimetria de pontos.

nlicro [l

micro III

de 0 a 0,25cm2

meso I

de 0,25 a 2,25cm'

rneso ll

de 2,25 a 4,7 5cm¿

de4,75 a 2o,25cm'

de 20,25 a 45,00cm"

tle 45,00 a 87,50cm2

Classes rle Raunkiaer ( 1934)

equivalentes.

irea maior que 87,50cnr'

leptófila

na no lì la

micróhla pequena

micrófìla média e grande

classe notófìla - Webb, 1959

mesófila ¡nédia

nlesófìla grande e/ou maior
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Os trraliìrletros tipo de ápice e tipo (lc irase. seul lìnali<lade clesoritiva, eviclencian as lormas

através das cluais os vegetâis leagern a [itt¡res clitnáticos, principalnrente precipitaçäo e umiciade.

Assim, ápices atenrLados, por exernplo, indicarn altas precipitações.

A relaçào cle delgadcza, isto é, a relaçào cntrc o oonrprinìento e a largura máxima cla fblha,

lel¿rciona-se com a velocidacle cle cr.cscirrrento dos mer-istemas loliares. Além do conìponente

hcreditário. esse crescirlento rnostra-se inlluenciado por fàtores climáticos. O f'ormato fbli¿r tem

corÌport¿rmento semel lìante.

Após o trabalho de Wolle (199.ì). alguns ¿Ìutores pl'ocuram melhor identihcar parâmetl-os

fìsionômicos que auxilietn a estimativa de parâmetnrs arnbientais mais especíticos como altitude.

Enquanto o clima propriamente clito é nrais bern refletido no tamanho e forma das folhas, a altitude

reflete-se na lobação cia f'olha, presença e/ou variação de dentes e no 1'ormato do ápice foliar (llorest

et al., 1999) Outros trabalhos retrocedem ¿'rs an¿ilises univariadas pol consiclerá-las mais plecisas,

com maior grau de significância no procedimento estatístico. A principal alegação refere-se ao fato

tlo CLAMP ter sido desenvolvido baseando-se apenas em florestas da América do Norte e poucas

localida<les tropicais. América do Sul e [luropa, por exemplo, estão excluídas. !-lorestas muito

úmidas, por exemplo, podem ter fi¡lhas muito menores que locais mais secos na mesma região (Wilf
c/a/,1998)

Por outrc¡ lado, novos trabalhos tambénì proouram melhoral' as análises baseadas no

compoÍtânìenlo climático do taxon vivente mais afrm, procurando torná-las mais conliáveis. A

grande vantagem desta metodologia corresponde à determinação de intervalos climáticos sob os

quais a vegetação poderia se submeter, ìncluindo dados sobre os limites de incerteza derivados

desta análise. Além disso, pocle ser usado para qualquer tipo de assernbléia e não apenas para

fòliares (Mosbrugger & Utesoher, 1997).

4.5 - Tufos ativos de Bonito, MS: mecanismos atuais de ftirmação de tulbs calcários

Na área de lìonito, MS. ocorrem tufbs ern processo de forrnação. A visita a esta área teve

por finalidade oompreender os processos de ftrmração dos tufos para melhor avaliar os tufos lósseis

de Campo I'ormoso, BA. Os iufos da Serra da Bocloquena, região de Bonito, MS são formados pela

deposição de carbonatos, por ação biológica em águas ricas em bicarbonato (Boggiani & coimbra

1995) originados pela dìssolução dos calcárìos neoproterozóicos do Grupo Corumbá, em áreas

oársticas. I)entrc os tufos da Serra da Bodoquena, Iloggiani et al (2000) reconhecem dois tipos

principais: os de t'epresas e cachoeiras e os micritos inconsolidadas (calcários pulverulentos). Além
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(lcstes. ertcontr¿Ir¿lm-se outros rlois tipos: os clcpósitos de leitos rle rios e tul'os clo pl¿rnalto cla

lìodotlucna. Assir¡r car actcriz¿uìl-se os quatro tipos de tlepósitos

l) Depósit<ts de leitos de rios: ooorrerr praticamentc cnr todos os rios cla rc.qi¿ìo. cobr¡ndo as

llìargcns, o leito e nlatclial rochos<) e vegetal ao longo do rio São enc<>trtraclos tanto no I)fanalto da

Iìodocluena quar'ìto nas planicies. Estão associados corì os depósitos dc reprcsas e cachgeìras. No

lìio l''otnroso lirrarn obseruadas estrLrtuÌas verticais, conìo dornos c colunas, que se asscnrelham a

bioconstruções. de tamanho centimétrico a decimétrico mais próximos à nascente, e métrico mais a

iusantc. O sedimento presente nos fundos cfos rios é composto de parlículas oar-bonáticas,

-gastrópodes (incrustaclos ou não), raros clastos tenígenos (incrustados ou não), e muìtas carapaças

ìncrustaclas de algas caráceas, contendo pouco a nenhum material terrígeno Estão assocìados aos

tlepósitos de oachoeir-as e represas, e em alguns casos observa-se sua continuicla<.le com estes

cle¡riisitos.

2) Represas e depósitos associados a cachoeiras e tluxos esporádicos cie água ju¡to aos rios
(fìoggiani et al.2000). Estão prescnres em ptaticamentc todosos r-ios da re-qião.

ì) Tulbs (rnicritos inconsoliclados - calcários pulvurulentos) das planícies. representam clepósìtos

antigos cle tufo, associados a brejos em meandros de rios abandonados (lloggiani et al zo00).

'1) Tufos (micritos inoonsolidados - calcários pulverulentos) do Planalto da Boclocluena. ocorrem

plincipalnrente na várzea do Rio Perdicfo e seus afluentes, na lorma cle micritos inoonsoliclaclos.

pulverulentos e estratifioados. I{á presença comum de conchas tle gastrópocles. Sâo muito

semelhantes aos mìcritos inconsolidaclos descritos por Iloggiani et ut. (2000), màs elìcontram-se

afàstados do leito atual do do

Vários aspectos da dcposição atual dos clois primeiros tipos na região cle llonito. MS, ¡orarn

änclamentais na cornpreensão clos processos genéticos que podem ser utilizaclos na interpretação

dos depósitos Iðsseis de Canrpo Formoso, -BA.

O Rio Sucuri nasce eln um lago com suas águas extremamente lransparentes, presença

abundante de vegetações subaquáticas e aquáticas parcialmente submersas, nas margens clo lago, e

vegetação terrestre propriamente dita relativamente afàstada dc leito. Apesar cla vegetação, não há

depósitos calcários, possivelmente devido à pouca movirnentação da água que difìcultaria o escape

cle COz

Ao contrário do Rio Sucuri, o Rio Formoso contém vár'ios tipos de tufos calcários. O rio não

é transparente, de cor levemente esverdeada, embora ainda translúcida. A vegetação é relativamente

fbcha<la ao longo clo rio, cont monocotiledôneas em algumas porções da r-rìargenì. Iìio conr várias

quedas cl'águas poquenas e fluxo forte, embora em alguns locais tr água é apenas ligcirarrrentc

ondulacla. Nas porções mais calrnas, a vegetação <le monocotiledôneas é nrais ampla e a deposiçào
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de tufos ocorre nas margens do rio. Nas áreas de maior correnteza, a vegetação lenhosa" muitas

vezes de porte arbóreo, ocotre bem próxima à margem.

Observa-se que em quedas d'åguas maiores, há folhas recobertas de material carbonático

que não estavam realmente sob o fluxo da água, mas estavam recebendo ågua de forma

intermitente. A espessura do material carbonático era bem maior que a observada na maioria dos

casos.

Figura 13 - Quedas d'água do Rio Formoso com fluxo forte e vegetação lonhosa adjacente

O tipo de depósito calcário mais similar aos de Campo Formoso, BA são os das represas e

cachoeiras: Mesmo sob fluxo intenso, como no caso do Rio Aquidabam havia folhas amareladas

aderidas às quedas d'água, possivelmente recém-chegadas ao rio. Nas margens das quedas d'água,

encontram-se briófitas, monocotiledôneas ou mesmo vegetação lenhos4 que serão incorporadas ou

não ao registro geológico durante a sedimentação do tufo.

Na base da cachoeira de Aquidabam, foi observado um depósito maciço e uniforme, bem

semelhante ao encontrado em Campo Formoso, BA. Assim como nos demais rios, ocorrem grandes

cavidades dentro dos depositos. Essas cavidades tornam o depósito instável, rompendo-o

eventualmente, proporcionando aparência final mais uniforme, como é o caso nos depósitos de

tufos inativos.

Os depósitos de tufos fósseis foram analisados macroscopicamente, procurando-se padrões

que facilitem a compreensão de ambientes deposicionais. Diferentes aspectos dos respectivos

depósitos foram considerados como porosidade, grau de compactaçõo e friabilidade, diferentes

espessuras e características da deposição do carbonato, quantidade e posição das folhas, cavidades
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associâdas Qtt Íìão ¿ìs lolhas, canais e canaliculos possivclnicnte de escoanìeuto. cst¡lturas t¿ìo

clivctsas quanto "bolhas" e eslrlrtulas indicativ¿rs de r ctrabalhanlcnto clo calcarìo. V[uitas tiossas

cstrutt¡r¿ls loran mediclas, principalmente nos clepósitos fósseis, já clue a Iinaliclacle é estabclecer

p¿rlr'a)\'s l;ìta a stra inlcrprctaçàtr

Nas oonrpressòes, as lolhas cstão preservadas, enquanto nas implcssões há apenas inclicios

da prcsença fòliar. corl deplessòes no lugar das nervuras

A presença de tirssels, principalrnente fbllras. perrnitiu a inclusão dos atributos tat'onôlricos

rnelhor-ando assim a interpretação da gênese do depósito mesmo corrsideranclo-se apenas as

características macroscópicas

[ìm relação à descrição tal'onômica dos rnacrofìtolósseis obedeceu,se a metotlolor¡ia

desenvolvida por Cristalli ( I 997), conf'oinle desorito no item anterior
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5 - Deposiçzìo de tulbs caloiir ios e ¿¡nálise tai'onôrrica

{.I - l)eposiçào dos tulos calcalLrs

Certos autores consiclelarn o temlo travel-tino enì unì sentido arnplo, envolvendo t¿tnto os de

origem hidtotermal como os fonnaclos em condições tneteóricas (Pentecost, 1993. Pentecost & Viles,

1994) Outtos autores restringem truvertino para os originados em águas hidrotennais, leservando tufos

calcários aos formados em condições meteóricas (lr'orrl & f)eclley, 1996). IJste conceito é aqui aclotado.

O tulo calcário tlpioanente contem restos veqelais macro e mioloscópicos, inverlebrados e

microorganismos. A presença de organismos nrulticelulares constitui a característic¿r de rnais facil

drstinção entre tufo e travertino,.iá que o segundo pmticamente não contôm lestos aninìais ou vegetais

macroscópicos (Ford & Pedley, 1996).

A depol;ição de tufos contraria ao que ocorc nonnalrnente em regime fìuvral. São sistemas de

aoreção e não de degradação. Normalmente formam fitohermas de pequena extensão, podendo ou não

se comporLar como verdadeitas barragens, de desenvolvimento transversal ao dos rios (Ford & peclley,

1996)

O processo de preciprtação constilui um dos principars objetrvos clas pesqrrisas sobre tufbs

calcárros, tendo em vista a sua aplicação em correlações climáticas. Aparentemente sào produtos tanto

da precipitagão fisrco-quimica inorgânica quanto biológica associada à colonização por biofìhnes.

Em essência, a eliminação do COz rio abaixo aumenta o pH e oarusa a saturação cle Cla,

conduzindo à precipitação princrpalmente nas que<las cl'águas. A temperatura atmosférica e a remoçào

do CO2 pelo processo fotossintético não parecem ser imporlantes. tintretanto tecidos orgânicos,
particularmente mucilagens de procariontes, aparentam ser ótimos sítios de nucleação calcítica.
Supostamente a fotossíntese apenas alteraria o processo de calcificação. A biominemüzação de

eucariontes pode ser considerada como organicamente medrada, enquanto a de procariontes seria

biologicamente rnduzida, representando, respectivamente, controles biológico e ambiental (Merz-preip

& Riding, 1999)

Lmbo¡a as condições de deposição de tufos são variáveis nas latitudes temperadas (estação

chuvosa associada com frio) e tropicais (estação chuvosa associada com calor), as estruhllas tlos tufos,

seus organismos e suas tafonomias, podem ser comparados tenclo em vrsla deduções de muita-s clas

condições de sedimentação.
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As prectpltaça)es de depósitos de tufìr em regiõcs cle clima tentperado ocorrent em lirses quentes

c úlnidas enì seqtiôncìas glaciars e rnterglaciars fÌrn legiöes subtropicais e seni-áridas, o máxi¡ro

crescintento dos tuf'os é veri{'icado er¡ fases ún.ridas e gcralmente lrias (F'ord & Peclley, Ì 99(r).

tr*o Ilrasil, a regiào na qual há deposição atuâI, Mato (ìrosso <1o Sul é mais fiio e írr¡rtlo t¡ue o

Nordcste. Embora se devar comparar com tessalvas os mecanismos de deposiç.ão dos tuf'os na lìuropa,

esta análise fbrnece subsidios para a compreensão dos mecanismos cle deposição cle tufos brasileíros.

No caso espccilìco em questão, a sirnples presençâ de tiepósito de tufo em pleno sertão baiano,

é indioativa da exislônora, enÌ tempos pretéritos, de clima mais úmido na regiào, pois há necessi¿acle cle

água em abunclância. A presença de grandes folhas nesses depósitos corresponde a outra evidência de

umidade

Goudie e¡ al. (1993) sintetizaram as condrções ideais para f'orn.ração de tuf'os: a) condições

climáticas favoráveis ao desenvolvimento de cobertura vegetal; b) evolução lentâ clas veitentes, c)
disponibilidade cle carbonatos; d) turbulência para promover a percla de CO2 da água A alteração <Jas

condições acrma pode interomper a deposirþo de tufos.

Baseado nas caracteristicas mactoscópias de depósitos de tufo e na analogia oom a olassifìcação

dos depósìtos recertes, Janssen ¿1 .J/ (1999) diferenciaram trôs macrotipos dominantes.

l)'fufb granular consistindo de partículas menores que 1mm a m¿¡iores que 5crn de diâmet¡o.

fÌstas partioulas são principalrnente colrponentes pequenos e pedaços de plantas e ranìos ìncrustados

tlue ['otam erodidos e redepositad<ls em poças d'água atrás de cachoeiras, enr condiç<1es calmas de

deposição

2) Tufo poroso porént duro consrstindo de plantas incrustadas, musgos, ranÌos" folhas e raizes.

Essa pr.ccipitação mostra características macroscópicas muito similares às precipitações em substratos

orgânicos descritas para depósrtos recentes.

3) Clrostas carbonátioas laminadas consistindo de ¿rlternância de larninações de tuf'os de

cianobactérias e laminações com aberturas lenticulares, similares às descritas nos depósitos recentes. A
rìatuleza dos substratos dessas crostas não é clara, aparentemente pode-ser tanto orgânica, como restos
de plantas, quanto inorgânica. Essas ctostâs são caracterizadas por laminações horizontais e sem
musgos ou plantas, mas com diatomáceas.

-sl



5.2 - r\spectos tafonônicos associ¿rclos a cleposição ver¡etal

Em rclação ao registro {össil de veqetais, não é neccssário lìavcr nrorte clo organismo, vlsto quc

as án¡olcs peldem blhas freq tien ternente Hnr decorrôncìa clisto, as dìcorileclôneas são mais 1ìeqücntes

que a de monocotiledôneas, plincipalmente porque nestas últimas cstá auscnte o processo de abscisão.

O principal agente responsável pelo transporte das folhas ó o vento, mas aìguns outros latores

influenciam na dispersão (Sprcer, 1980): o peso das f'olhas i¡rfluenr n¡rs velociclades e distânoias cle

transporte, as mais leves tendem a ser tmnsporLadas para mais longe Os seus tamanhos não interfèrern

tanto" se as lòlhas largas não encont¡arem obstáculos no seu percur-.so, oonr maior frequóncra r¡ue as

fblhas nrenores (Ferguson, 1985). O htor detetminante mais srgnifìcativo parece ser o peso da folha
por unidade de área, embora esta relação aparentemente não sela linear (Fergr.rson, 1985, Spicer, 1989,

l99l) Atuanl, de fato, no mínilno, dois processos de trauspoÍe relativamente distintos. a dispersão

eólica inioial e o transporte que se segue após a quecla no solo (Gr.eenwood, l99l ).

Na copa das árvores há folh¿rs que estão expostas tanto à luz solar direta como à maior atuaçàtr

do vento, sendo denominadas folhas de sol, geralmente menores que as folhas de sombla (Spicer, l9g0;
ferguson' 1985). Deste oontexto decorre ¿ bern oonhecida tendênci¿ cle um depósito fossilíièro possuir
maior porcentagem das fblhas de sol. Consequentemente estudos ¡evel¿rm que são encontraclas fòlhas
menores que o esperado numa proporção de trôs para dors (Greenwood, l99l). Entretanto. nem toclos

os vegetais possuem essa diferencíação em suas f'olhagens.

Uma vez no solo, o tral.ìsporte tlas folhas é mais signilicativo em áreas de vegetação aberta.

Mesmo que o vento não ¿ltue no transpofie, punoverá desidratação corn conseqüente redrrção clo peso,

que podelá chegar a l/3 do peso da folha ver-de. þ-olhas <lesidratadas podem sofier longo transporte e
vão se caracterizar pela aparôncia tar¡terizada (ìtem c da figura 14, na página seguinte) (Ferguson,

1985). Em muitos casos, o processo de degradação nas folhagens pode iniciar-se até antes da abscição,
como degradações por invertebrados.

As folhas de sol possuem a-s mellrores chances cle preservação pois possuem maior resistência à

degradação que as folhas de sombra (Ferguson, 1985). As folhas sempre-verdes são coriáceas e rrcas,
tanto em lignina quanto em tanil.lo. As folhas decíduas são papiráceas e contêm poucos fenólicos, sendo
sujeitas à degraclação mais rápida (G.eenwood, I 991 ).
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^ 
lìltllor ¡rat.te dtls procossos de fbssilizac¿io progriclc cnr ¿rmbiente subar¡u¡so. frollras e otrtr6s

rcstos veqet¿tis poden.ì cair ditetanìc lc rrfl îgua orr sr'rcnr transport¿ìdos por inunclaçäo. Nos clilnas

tropicars, a n¿rior potencialidade de lossilizaç:äo é encontr¿rcla em rcstos veqetais (ßtç atltìucll
diretamelìte uÍìl corpo cl' água (lìerguson, 1985) Para melllores chances de lossihzaçiìo. u¡na árvore ile
grandt: porte preciser estar, no máximo, oeroa de 50 nletros cle Lrnt colpo cl'heua.

Grande parle do transporte das f'olhas pode ocorror cnquanto encontfa-sc Ilutu¿rndo no corpo

¿ìquoso. Durante o período de flutuação, as folhas t¿rmbér¡ sofiem degraclaçào. Após a lixiviaçåo das

st¡bstâncias hidrosolúveis, que varia de acordo com a espécie e a tenlperatul.a t1a água, segue-sc a

colonização por ïùngos e bactérias, que depende da oxigenação da ágr-ra. Os fingos aparentelÌìente são

os mais importantes no processo de decarmento (Spicer, 1989) e a qualidadc da água é funclamcntal

rìesse processo, principalnente no que se refere ao serr estaclo trófico.

Hntre os outros fàtores atuantes na degradação subaquática, rncluem-se a nâtureza dos
sedimentos e taxa de setlimentação, presença e freqiiência de macrófitos e invertebraclos (Rau, 1976,

!'erguson, 1985; Spicer 1989). como em qualquer processo biológico, o aumento ¡a remperatura

aumenta a taxa de degradação. Águas tulbulentas causam <lanos mecâ¡icos e águas calmas
ptoporcionam diminurção da resistôucia e da elasticiclacle das l'olhas, ficando as mesmas suscetivers às

ondulações (F-erguson, l9s5). A ftagmentação mecânica é caracterizacla por rasgûs e quebras angulares

na lâmina foliar e pode ser clifèrenciada do dano causado biologicamente (Spìcer, l99l). (Figura l4).

F-rgura. 14 - Padrões típicos de degradação foliar: (a) degradação causada por invertebraclos; (b)
degradação causada por abrasão mecânica; (c) degradaçâo ciusada por atividade microbiana. Extraído
de Spicer ( 1989)
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Algurlas características clescritas

Iiigrrra I

canalícLllos
5-Amostral5-|(afloramcntoFaz.n.ffican[osupetiorcli¡eittl
Embclra poLlco visível, ocorre cleposição c'le carbonato larninado abaixe cla irnpressãcr

Figura l6 - Amostra
esparítica enl fàixas

tbliar

l8-4 com depósito de calcita
bem escuras e claras.

Figrrra I 7- Amostra 23-9
apresentanclo lâminas de
carbonato associaclo à fblha c
aos canalicLrlos
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(.'onlo exposto. o clestitro tias lòlhas é afotado pcla n¿tureza clo ecossìsterna aquático oncle f<¡rzrnr

ttrcorporatla.s. A preservação podc sel infìuenciada pela proluntlidacle, turbulência e distância cla

rnar{Ìerìì. O estudo cìas condições de deposição, além da análise do padrão tle bioclcgraclação c clc

fìa.qlnelltaçào cLas lòlhas. pode lotnecer inf'ormações sobre o ecossisterna aquhtico pretérito (Spicer,

198 I , frelguson, 1985; Iìich, 1989)

5 I - Ânálise tafònômica dos clepósitos dc C'ampo lìormoso, l)A

Iìot possivel identificar diatouráceas, clorófitas, cianoficeas, palinomorfos e ostracódes nos

de¡rósitos, nào tendo sido lealizados estuclos taxonômicos.

A distribuição por classe de tatnanhos das tafol'loras nos três afloru¡rentos de Carnpo Formoso

indroa o predomínro de f'olhas micrófilas tt e [ll, assim como de folhas miorófilas I e mesófilas I e II.
coffespondente à <ìistrrbuição segundo cula normal oom tendôncia de classes de tal¡anhos maiores. O
transpofte, aparentemønte, não lnterfere na preservação das folhas, embora as classes mesófilas I e II
tenham tido seus tamanhos estimados. Como exemplos de tafofloras brasileiras anallsadas

laftrnomicamenre, são citadas ac¡ui as oamadas Nova rorque, depósitos cro Rio parnaíba, MA, que ao

contrário de Carnpo fìormoso exibe sensrvcl quebra na distribuição normal esperada (Cristalli, 1997).

As freqtiêncras de folh¿rs com aparência tauterizada nos três afloramentos são pequenas, embora
ocorranl variações entre os diferentes pontos amostraclos. Pode-se admitir neste caso, que o tempo de

pcrmanência em âmbiente subaéreo tenha srdo pequeno ou mcsmo inexistente e a grande maioria das

ficlhas teria alcançado diretamente um colpo aquoso. Em campo F'ormoso, BA, a degradação

rnicrobiológrca responsável pela apar-ênoia tauterizada é qradatrvamente menor quanto mais antrga for a

ldade do alloramento, o que seria devido ao aquecimento climático após o máximo glacial. Deste
modo, o afloramento Salgadinho, representâtivo do último máximo glacial, exibe apenas 6% de folhas
tauterizadas, enquanto que o afìoramento pacuí, da fase intcrglacial atual, exibiu r2zo.

As observações de -grande parte das folhas dos três afloramentos são incompletas, clec-orrente

das condições de jazirnento, muitas delas dob¡adas ou dispostas em planos difèrentes. Apenas cerca cle

I0o/o clas folhas podem ser consideradas incompletas devido ao transporte. A variação entre os

afloramentos deve-se provavelmente a diferenças dos subambientes cleposicionais.



Os daclos lefèrentes ao ostudo taiìrnônrico
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valores porcentuâis para cada característica devido a grànde diferença entre o núnìero cle fólhas visíveis
na amostra e o número de folhas que efetivamente podenì ser analisadas segundo critérios üìfonômicos

O OYo

I otâì

3 2-5% , tr0-56 40,8%

23 70-880/0

3 5,5-t5%

7 5,7 - I8yo

29

toz

I 6-t2,5V'o 8 47%

48 75-89V"

7 1 ,2-26o/0

23 14- 14.80/o

| 6-tt,L% 9 53rJ/0

z i-s5N l:ó jl"/o

6 6,2-26yo

Poder-se-ia aventâr a hipótese de deposrção em corpo aquoso de baixa energia baseada na alta

freqiiência de folhas inteims. Mas como a deposição de tufos oâlcários oconc em ambiente cle águas

agitadas, a boa preservação poderia ser atribuida ao tempo curto, insuf'rciente parâ maior clegradaSo,

isto é, pouco transporte.
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ìVlars dc ¡Ì0% do total clc cspócirnes n¿ìo rnostl¿ qualquer sinal dc ticgrac{açào nrìcrobiolótica oLr

¡lor ìnvettebrad<)s. A degrada(tso pode ser m¿rier ou menor dc acorclo oonr o po¡to anrostratlo

indcpendente do afloramcnto, concluzindo a dcdução de pt:queno cle trans¡>orte. I)clo observaclo n¿r

região de Uonito, MS, é tnais irnportantc a difèrencizrção de preselvaçÒos c1c impr.essòes c1e

comprcssòes.

Os atlibutos talìxômicos Ioram organrztrdos em três tabelas: t oorn os d¿rclos refe¡entes a

"aragonita" (deposição cle oarbonato beln poroso lenrbmndo o hábito fibloso da arag6nita), camadas

alternadas de catbonato compacto e oa¡boÍìato poloso, lârninas de carbonato e camacla cle carbonato

con]pacto com calcita esparítica; ìl com os dados referentes a calcita espalitica, bolhas e cavidades. e

[[l oom os dados refèrentes a canalículos, oanais tie escoamento e estrutrxa tubular. Aqueles atr-ibutos

t¡lte não se encontram presentes na coluna "estruturu relacionacla", não são atribuidos a nenltuma das

estrutulas analisadas, apesar de terem siclo levaclos em consicleração no l¡ìomento cla auálise. Estes

dados setão úters na identihcação de sub-arnbientes cleposicionais, como mostraclo m¿ris adrante

A difèrenoiação de canalículo, canal de escoamento e estrutura tubular é feita pelo cliâmet¡o da

estrutura canalículos (0,1 a 0,3 centímetros), canais de escoamentû (0,5 a 1,0 centírnetros) e estruturas
hrbulares (uraior tlue 1,0 centímetros).

I)e tnodo geral, são maís comuns canais de escoamento e canalículos, estando esses írltrmos sob

fblhas ou não As folhas distribuem-se aleatoriamente, normalmente eln vár'ios planos distintos.

l lsh-u(rLra:i r cltcioludâs

I'olha
Lâ¡niuas
[ìspclcotcnra

CanalícLrlcr

Canal dc cscoamcnto
IistrrrtLu a 1L¡bul¿ìr

Supcr lìciais

Är'agonita

Mlrli¡ %
(orn) plcsertc

Mû1ia gu al (om)

0,534 29,t6

')4' lotrrl rrrr ÂlÌrlr¡rr.lrtu 2,).ll¡

Atributos tafonôrnicos I

Carnadas ¿¡ltcma<las:
comp¡cta/pol o:j¡

ti)lh a

l,â¡¡ri¡lus

'l'abela 03 - Atributos tafonômicos I clos Aflora'rentos Salgaclnho, Fazenda Bento e pacuí

0,4130 54,16

0.5 i4

l'azcnd¡ì Bcnto(,Jìi lji,u [ ,, i;,r. /(,.rì{, 1,,.i4,, ¿.,,t,
I.fi{tr) 2r)r) I 

I

Médi¡ %,

!:1f ïïl:

29.16

18.33

0,653 33,33

Carnada comltactir

0.500 8,3:ì

0.t1Ì5 12.50

coolca Ioì ta r:¡par-iticn

0.424
70,8.1

Mctli¡ %t

(cm) pros)ìt(]

0,456

5¡ì,33

o Il0 a t1- - o,ltd---
.t t'1
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I rsI Lrtlras I cl¡o ir)lì¿Ìd¿ìr

flif,,,i..,t.,ü',i
( an¡licrrlir
Ca¡r¡l dc csco¡¡nr:rrto

listr utur¡ tlÌl)r rlrìr
Supclficiars

N11¡,"llqt,ll.,11rl

/\l â!Ì(ntita

MciÌia tclal lcur) I,105

Iolhl
Lâur inas

Irs¡rcleotcrttl
Ca¡alicrrlo

( ¡rr¡rlrrs ¡llclnerì¡s
colI]I)¡ct¿r./lx)r'os¡

M.ìdq
(orrr)

C¿ntl dc osco¡tnc¡lt()
IrsLnltrua tubuliìr
Su¡rcr lìciais

0.2?,I 24,00

0.278 24 (.Jt)

,n\

lncse tc

N¿ìo ¡cl¿oio¡lachr

'2,!9$ll.o_\r,l.ut1!!!ì1rLl_1r.! - - %¡r '.-4r)6 --
labc'la uJ (cont ) - Atrtbuto. tulon¿rn,"o, t ¿n. nnororn"ntos Salrladinho, Fazenda Flento e pacrrr

I ( ltrtt dl {j(rtIlltile l.r

___ _ fcorl cllc-itzr c'sllar ític¡
,/0 M¿d ia ,\,

irlcscntc ] (onr) Irrcscnlc-.t'--.-
1 ,,,."

-0,5 50

I rl o 211

0.230
0,255

0.:20 4_00

ll )lô )/!r

[:olha
ó Co¡tl)rrssño

" Iml¡r'cssãt¡

C¡u¡aclas al lenrad¿st cornpar:talpor-osa
Camada compaota c oaloita cspariticû

02r0

I istn(ur¡s l elacion¿rclas

66 "66
6.66
(,.(ú

l,â¡rtioas

Allgonita
Cl¿r'icladcs

Ì is¡relcifcura
Ca¡ralícuk>

Ciìral dc cscoalucnto
[)is¡rcr-vrs
St4rcllìciais
Não ¡-cl¿cio¡lado

M¡"iì;' g"rJ-

(lalcll¡

0.26:ì

,vo

pr!scrìtc

ítica

Afributos t¿rfbnôrnicos Itr

211ÌqÌ9 4tl!Ì:t't!ll!11_ _,_ tq,1i 70.84

Mé¡lio
por ¿Ìll0stta

16,66

4, t(r
4.t6

8,:)3

12,50

4.16
4,1 6

l-abela 04 - Atributos talonômicos II dos Aflolarlentos Salgaclinho, Iìazenda B.,nto e p¿rcuí

r0.36

al,

l)rcscû1c- ¡i.fìl

Cavidadcs

Múli¡
Por alÌloshâ f¡¡lscntc

- 
I -r --tt,i¿,
I .00 16,&i
t¡r0

_,j L !-l!
1ì.i0

illll,
ì.83

70.84
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ì;olh¡

" Ll(nrìplrss¿io
. lu\)rùssäo

( l¿uu¡d¡s ¡ltcrl¿rl¡s: ronìplìct¡/l)or1)s¿

Camacìls courprcta o calcita csparili<-:¿r

l,âmioas

Alagouita
Llar,ìrlaclcs

lispelcotula
C¿uraliouio

CarìaÌ dc cscoalnonto
[)ìsper sos

Srqrcr'1ìoìais

Nâo lcÌ¡cirurarlo
Mócli¡ ecr'¡l
(/ú total lìo 

^llolrllìcllt()

lirllr ¡
ó lì(nnpl.css¡o
o l¡11tr.cssiro

Canr¡clas altcrlaclasr oenrf acta/pol osa

C¡uìiìdas oon\)¿rÇta c calcita csplritica
[,ânlinos
Âragr.lrila
Caliclatlcs
Cl¿urolicLrlo

l)ispcrsos
Stpc.rlìciais
Não rclaoionarlcr

2.00

l0_(x)

6.00
2,00
12.00

7.50

3.75

4.0f)

9_(X)

10,00

t!.00

72{X)

Mctlia gcral

1j-!99'!qf41l!r,'1l"l!,, _ __

4_00

8.00

4.00
6.00
6,00
200

T'abela 04 (cont.) - Atributos tafonômicos II dos Afloramentos Salgadinho, Fazenda Bento e Pacuí

2.22.

52.00

56.67

6_67
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i \1.iii,; ,, \1..,r., r\r,..r,.r

'r,l il'rr,'. I,I,',i, II,r,LI.., i l',r l",r 1.,{
i ; n,'jtriì t){,.tì I rrtrr.rstr-rr ()r.-rrrr j,Ût.,it¡jr tìrt.ìnr

li'llr;r j tirrl {'l{,i ix..ì.i lxr {'ir ti,,] -' ---
tltttr:r.l.rs.rlLer.rrr,irr 

I

¡1r¡¡¡¡r;¡¡t,¡/¡r, '¡¡,.¡¡ i i

Ar;4',,¡¡'¡ , I t 'u, {,.1 lrì I J{. I

r ;,r i,l,r,[ r i .

ì .itr tu¡,r rlll lill | ]Srr¡'trlìr'r;rri i lrrrr ìi.l Llr,
li,qlslqg9ttflgq LL!!! ill;' 7f ).xì t.4 I 0.715 -i0.00 I 1,25 2..i6 16.6ó

ì .ilr lu¡,r rlll lill | ]Srr¡'trlìr'r;rri i lrrrr ìi.l Llr,
lli,qlslqeeurlgq .-l_ -. ,L!1! ,,,1;, 1,1:*tl !.1!_!lJl¡,-iq!!l l,?Ì 2..i6 16.6ó
lvlódia gcr-al ¡rol aurostlu I I .36 I .38 1.20lvlcola gcÌill por ¿uììostt¿t t I ..i(r I.-i8 1.20

Módia gcrrl (r) (cm) 0. t7l 0598 2.1(r
(ró total ro All()l¿r¡rìcrìto 9-5.33 j.l,l7 20-8:l

.,\tribulos tafìltôrnicos I ll
llqt{-,it.:l ttt':LLlllitu.... ..

Sirlgrrrli¡rho

C¿rm¡d¡s altc¡n¡rì¡s
contpaota/por osa

Aragonita
(lavid¡dr:s

listftltur¡ tubrLlat'

Supcrlìciais
Não rcl¡oiot¡¡clo
Mirlir gcr-al pol amostra

Mitia gcral O (on)
Yo total ro All(

t0.14

8.50

t0.00
t.5,(x)

1,00

2.50
'l i(\

l'blha
Camrdas ahcrrracl¿rs:
cornpaot¿l/pot os¿t

Aragouita
Ctviclaclos

Iish r¡tu]1r tubL¡l¿¡

St4rcr-[ìciais

-I¡q .9litç-i.rg,lq_
Mórlia gcral por arnostra
M¿dra gcral Ø (cnl)
%' totiìl no ,Allolarìlcuto

liazcntla llc¡rto

P¿rcrrí

T l)i ì | rì l,)o x,ri,rrl LK, {r.i{,(,

| 5.,u, o.txo ìììl
I

Tabela 05 - Atributos tafonôrnioos Ill dos Afloranentos salgadinho, F-azenda Bento e pacui

12.15

t r ,uo o.r ¡o u,.un

u¿6 llllL 61i1
28,86

0,l ll)
90"00

nan ¡lit -ì'12¡ (iC

l

t,50 0.630 6.6(r - 2gi r;oo c,r,o
1,50

1,5t0
6.6'/
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¿\baixo da sr.rperficie cla fòlha ocorrem lamelas dc calcrta Na nt¿rioria tlas arìtostras observain-se

apcnas lìrtxzrs correspondentes ao crescimento da calcita, tendo a folha como nílcleo de prccrpitaçào

A presença de f-olhas e dc su¿rs impressões, acompanhâdas cle caviclades, é sugestiva de cerla

decomposição tlas l-olhas e altcraçào clo pH, responsável pela dissolução dragenétìca do carbonat<r

actma das folhas. Clomo trern todas as impressões estão associadas a cavidadcs, seria mais provável

supor qtle estas f'olhas tenharn sido degladadas microbìologicarnente, anteriomìente à deposição. Desse

rnodo, zrpetras as impressões não associadas a cavidades poderiam f'ornecer dados tafonôrnrcos. As

pesc¡uisas realizadas em Bonlto, MS courprovam que algumas fblhas podem ohegar ao tlepósito já

dcgradadas microbiologicamente e, dessa forma, só podem ser preservadas como ìmpressões,

co rrottorando o exposto.

Dilèrentemente dessas c¿vidades, grandes espaços vazlos podem estar presentes sem qualtluer

relaçàro cotn as fi¡lhas A deposição de ca¡bonato ocorre intimamente associada às f'olhas,

eventualmente com pequena quantidade de sedimento ag|egado ao depósito

As características sedimentológicas como friabilidade, porosidade e aspecto macrço ou

ostrutifìoado, a presença de canaliculos e canais de escoamento, e a presença de caviclades, sào

caracleristicas oornuns a todos os pontos amostmdos em Campo Founoso, não havendo difèrenças

estatisticas que pudessem ser utilizadas na clistinção de sub-ambientes deposicionais. Out¡as

oaracterísticas, no entanto, quando analìsadas em oonjunto, permitem o reconheci¡nento dos sub-

¿rmbìentos cleposicionais.

Em comparação com os clepósitos de Bonito, MS, pode-se reconhecer que em locars conr alta

turbulôncia, o carbonato precipita-se lentamente apresentanclo as malores espessuràs de c¿¡loário

laminado disposto sobre as f'olhas, com 0,2 a 0,6 centimetros de espessuru acompanhaclas tle 8 a 20

bolhas por amostra. A deposição stmilar a fibras de aragonita ocone apenas sob núcleos de precipìtação

conì espessura máxima de 0,76 centírnetros. Apenas de l0 a 2OYo das fblhas exibem degraclação

microbiológica. 'Ial ocorrêncta enoontra-se principalmente no a{ìoramento Salgadinho representado

pelos pontos 1,4 e 14 e precisa de outras características associadas para permitir reconhecimento ¿e

stlb-ar¡btente deposicional. O posictonamento dos pontos de coleta esfão ap¡esentados na figura 6

(página 26)
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No ¿rflomncnto liazcnd¿r l]ento (ponto l5) c no allorarlcnto l):rcui (ponto 26). a calcita é mais

porosa, a rocha ó proporcionalmente m¿ris clala e as fblhas possueln lnenos contrastes Dilèr'e¡ ter¡ente

das amostras desoritas acitua, além das dicotilodôneas, monocotileclônoas tambérn são pr.cservaclas, a

maioria das folhas ttomo irrpressões. As palctles clos canais de escoament<l e c¿rnaliculos sào f'rn¿rs ou

grossas, mas scmple com uma luz relativamelìte ampla. Clomo parâmetros tlue podem ser fàcilmente

mensurados, ocon'em f'olhas com 42 a 5OYo de degradação rr.ricrobiológrca e ¿rusôncia cle calcário

laminado. Oco¡rem fibras semelhantcs a aragonìta com espessura cle 1,5 a l,7crn e cerca de 8 bolhas

por amostra. As amostras do ponto 26 do afloratnento Pacuí poclern ser subdivicllvidas ern tlois grupos,

um deles com ca¡acte¡ísticas indlcativas de maior turbulôncìa e outro grupo int|oativas de menor

energia, talvez relacionadas a periodos sazonalnlente oom nlalor volume cle água ¡o sistema.

A coloração clara uor¡nalmente não é um parâmetro adequado, ao contrário clo aspecto poroso

esponjoso, como se o oarbonâto tivesse sìdo depositado rapidamente. Normalmente as amostras

apresentam canais e canalículos geralmente sob as folhas, que sào esparsas c prescrvaclas com<l

impressões. As possíveis compressões são pouco visíveis rlotivadas por reoobrimento espesso ¿e

calcita. Sob muitas folhas ocoÍe a deposrção perpendicular de carbonato constittrindo faixas,

possivelmente de aragonita. A deposição prclèrenoial tle aragonita pocle estar associada a maior
evapolação no local, proporcionando precipitação nrais rápida.

Alguns pontos clos afìorarnentos da lìazcnda llento e de Pacuí, exibem amostÍas com feições

intermediárias, embora apresenterìl pequena espessura ou nenhuma presença de calcá¡ro laminado. O
porcentual de degradação microbiológrca é menor, variando de26 a 29%o, sugerintlo menor transpÕrte

das folhas e a espessula do depósito fibroso semelhante à aragonita é menor, var.iando cle 0,9 a l,2cm.
O ponto 17, da Fazenda lìento e o ponto 23 de Pacui, exitrem varìações destas caracteristicas nas

amostras, podendo sugeril depósitos em região de condições variáveis sazonalmente ou temporalmente

Os pontos 20 e 22 da Fazenda Bento são os írnioos deste afloramento que exibenr calcário lamina¿o,

sendo que no ponto 20 também ocoffem pequenÕs depósitos de calcita esparítrca, mas nenhum sub-
ambiente especílico pode ser definrdo. Já no ponto 19, ocorre freqüente preserva@o cle bainhas de

monocotiledôneas, isto é, a base de suas folhas, o que poderia sugerir região relativamsnte plana, corn
presença de vegetação acima de tufos nas laterais clo leito ou mesmo dentro tlo leito do rio, como
observado em Bonito, MS. As bainhas teriam sido incorporadas ao registro pela deposrção de

oarbonato eln su¿ts porções submersas, enquanto que o restante da folha nroleria e seria ¿ecomposta
senr participar do registto.
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lr.nr sulrt¿r, a classil'icaçiìo cle J¿rssen (t .tl. (1999\- otrscrva-se (lue os lììecarìrsnros clc rlepgsiçào

tlos tul-os calcários no I'ìrasil não corresponderl aos clesclitos paltr a ['iurop:r, ernburír su¡anr rìrars

sernelhantes aos tuft)s polosos por'ém duros.

As obsetvações fèitas n¿i região de Uonito, ìVlS ¿ruxil¡ar'¿rnl a corììlìrccns:ìo tlos de¡rósit6s fósseis

cle Can.rpo fionnoso principalmente para o reconheci¡nento clos tuf'os depositados cnr f]uxo tLn-bulcnto

l\ presença de monocotiledôneas em diferentes condiçires tambénr perrnitiu melhor entenclirrìento da

preselvação tão incomttm desses vegetais. A parlir dessas análises, outros sub-anttrìcntcs pu¿e6n scr

defìnrclos por oonparação, através do conjunto cle suas cat.aoterísticas.

Para o reconhecìmenlo de fìuxo mais turbulento, a prinoipal caractelistic¿r é a prcsença cle

c¿Llcátio laminado bem desenvolvido abaixo tias fblhas. Claracteristicas auxrliares corlesponde a

pequena espessula ou mesn]o ausência de caloárìo mais fibroso semelhantc a aragonita, abaixo das

f'olhas e maior presença de bolhas preservadas. O porcentual de degradação rnicr.ob iológiczr pode ser

devido ao clima,.já que o porcentual maìs baixo foi regrstrado no afìor¿¡.mento Salgadinho, tlepositado

no máximo período glacial, ntesmo que sua deposição tenha continuado ativa até o pós-glacial. Ial
condição tanlbém pode ser utilizada para explicar a maior turbulência, provavelmente devido ao maior
volunre d'água presente neste período

Nos denrais afloramentos, petcebe-se aumento no porcentual de degradação microbiológrca,

compatível com o aumento da telììperatura. I)iferençiu neste poroentual de degradação nos

aflommentos de idades mais recerìtes foram utilizaclas para deflrnir dil'erentes sub-anrbientes de
deposição.

Outra característica ¡listrntrva corresponde ao tipo de preservaç.ão cle nronocotiledóneas, visto
que esses vegetais não apresentam abscisão sendo gelalmente presewadas ¡n sÌtu ou em condições
nruito especiais.
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Dur¿ìnte os trabalhos lealizados no Herbário At-Clll da Universidade Fedelal da Bahra, f'orarn

clcso¡itas rnais de 2.000 cspécrcs peltencentes a 871 gêneros de l5-l fàmilias. Não foranr analisadas as

iànrilìas cle rnonocotiledôneas, não só pela díficuldade ou mcsmo inpossibihclacle de identifioação

laxotlômica c1e stras 1Ìllhas, uormalmente de nervuras pzralelas conì poucas variações macroscóprcas.

Alér¡ tlisso, não permitem utilizaçào enl análrses paleoclimáticas baseadas ern fisionomia I'oliar.

A abun<lância de monocotiledôneas, elìtretanto, é de grande importância nas interpretações

paleoclimáticas Nas asser.nbléias de Campo Formoso aparecem monocotrledôneas, plincipalrnente no

afloranlento Salgadrnho, com quatro urorfologias foliares diferentes. Em alguns pontos, tanto de

Salgadinho quanto dos outros afloramentos, é possível reconhecer a possível presença de bainhas clas

lolhas de monocotiledôneas preservadas, indicando a possibilidacle de pleservação devido ao tipo dc

subarnbiente deposictonal. Normalmente as folhas de monoootiledôueas tem pequeno potencial de

preservação por não apresentarem abscisão, lnas nû caso de Campo Formoso parece que as bainhas

fò¡anl recobertas por carbonato de c¿lcio, ainda com a plant¿ em vida nas proximidacles de um corpo

a(l u(Jso

'[arnbérn não f'oram analisadas as leguminosas, que const¡tui um grupo numeroso e de grande

díversidade tendo em vista a grande sinilaridade no padrão de nervação cle seus t¿;r¿. O tempo para

pesquisas, no entanto, for o principal fator limitante. O trabalho de herbário foi realizado em apenas I

mês, quando foram produztclas mais de 20.000 fotos. Por motivos semelhantes, as fàmílias Asteraceae,

Melastomataceae e Cìactaceae também não fbram analisadas. As famílias Rubiaceae e Myrtaceae loram

documentadas, mas não puderam ser clescritas durante os trabalhos clo herbá¡io. As análises

fisionômicas não serão prejudicadas, mas as comparações pelo padrão das nervuras não serão tão

preoisas em relação a essas duas familias. O herbário SPF cont¡ibulu nas comparaçöes, com espécimes

do Complexo Vegetacional Atlântico e do Cerrado encontradas em São Paulo, Minas Gerais e também

outros locais, inclusive Bahia

Na tabela 6 (páginas 94-96) regìstram-se as localidades e o tipo de vegetação nas quars as

espécies que permitirarn a rdentifìcação laxonômica dos espécimes fióssers foram tlocumentadas.
'lendo-se como base o herbário ALCB, a grande maioria das localidades registradas sltua-se no Ë,stado

da llahia. Sempre que o material estudado não se localizar neste Estado, o estado da federação será

tlevitlamente rndicado.
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6.1 - ldentifìcaçrìo taxonônrioa

Ocorrência das dil'erentes característicâs

a) Limbo fi¡har não inteiro

Nern scmpre é fácìl r-econhccer a ocorência de limbo f'olrar lobaclo. fendiclo oLr mesmo
clissecado' porque tal oaructerística pode sr:r confuncûda com o pÌ-ocesso de {òssilizaSo, mas

corresponde taurl¡ém a irnportante fèição diagnóstrca. Mesmo só possuurdo dois espécimes
pentalobados provenientes do afloramento Salgado" único al'lor¿rmento sem idade cleterml¡acla. esta

característica define o morfotipo l.

O rnorf'otìpo I foi reconheoido corno Occntpict sax¿ttilis (Cìecropiaoeae) pertencente até há

pouco tempo à família M<¡raceae. A especie exibe a mesnra caracteristicâ cie lobaçào do morfbtipo,
com o lobo central bem mais desenvolvido que os outros dois pares. A nervação ó a que mais cham¿r a

atenção, devido a forte interconexão existente entre a nervação de cada lobo. Outras característlcas

oomuns estão presentes como a neruação eucampdóclroma e o mesmo tipo ¡e nervação percoffe¡fe.
Baixo gtau de incerteza na identihcação.

A lamília Moraceae lcttu .sensu possui 6l EJôneros e mais cle I OOO espécies troprcais sendo
plantas arbóreas ou arbustivas segundo Joly (1998) e possui cerca de 63 gêneros e 1.500 espécies

tropicats e algumas temperadas, ciestes 28 gênelos e 340 espécies ocon€u.r no Etrasil, sendo árvores,
arbustos, ervas ou trepadeiras segundo flarroso e1 ar. (2002\. A espécie (ecropn sa_rali/¡.r foi
documentada em Salvador, Paraguaçu, Itaêtc, São Sebastião clo Passé. Lamarão clo passé e Cairúr em
vegetações de {Ìoresta ombrófila densa, floresta estacional e restinsa

b) Margem não lisa.

A margem não lisa é considerada um caráter de climas lìios e, segunclo as análises fisionômicas,
o porcentual de folhas conr dentes por si só poderia indicar a temperatura a qual a vegetâção está ou
estava submetida Deve-se levar em conta, contudo, que esse critério é válitlo especificamente para o
Llemisfério Nofe' onde o clima é frio e seco. Espécres de algumas farnilias tropicais sequer podem
clesenvolver dentes.

A vegetação da Caatinga é particulannente diferente. Das 153 fàrnílias estudadas. 47 exibem
pelo menos uma espécie sern marqem risa, confomre indica a tabela 9A (página r 0 I - l03).
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.i\ proporgão dc cspécres por gôtrero quc cxiba um¿r clete¡min¿rcl¿ì oalacterisfic¿ì ¡r6de ser

imporfante na relevância climátrca destâ característ¡ca. Quanro mais espécics unr gênero apì.esenar

colr esta taraoteristica, t¡aior ó a infìuência genótica no carátel e meuor a influêncìa clirnática

Colresponderia a unra condiçào tlo próprio táxon. Nesses casos, a influência olimátrca pocle alterar.o
desenvolvirlento da caracteristica. No desenvolvinlento cla ûìargem, por exemplo, góneros c¡r:e

possLlem espócies com dentes, podem ser ¡nal desenvolvidos em clima irmiclo, constituindo apcnas

orenulzrções na margem foliar.

Na assembléia de Campo Formoso, apenas dois espécirnes exibir¿rl dentes. São representados
pelo nrorfotipo 2 os espécimes apresentam tipos de dentqs cliferentes entre si, cle for¡.ra que
rePresentam dois subgrupos. Ambos possuem nervação percorrente e se encontram fiagmentados,
dificultando as ilìterpretações Entretanto, o trpo de dente <Jo morfotipo 24, representatio pelo espécirne
14-la mostrou-se similar ao gênero Abutik¡n (Malvaceae), permitinclo o reconhecinrenlo, oom grau

moderado de incerteza apenes pela fàlta de out¡os calacteres, porque os dentes são consideraclos bons
critérios sistemáticos

o) Assimettia foliar.

Apenas 28 fàmílias mostraran assimet¡ia foliar. H.sse número pocle pârecer pequeno, mas o
lirnbo assimótuco ocorre mais comuntente em folhas compostas.

F,sta caraoteristica está presente no morfotipo 3, subdivrdido em morfotipo 3A e morfotipo 3Iì.
O morfotipo 38 é reconheoido como l-eguminosae. Dentre as Leguminosae, foram encontraclas três
espécies <¡ue não são possíveis de serem identificadas conforme anteriormente comentado, embora um
espécirne se.ia parecido com o gênero ]Jauhnia. o espécime em questão pode ser observado na figura
.ìl(p:'rqina lll)
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F-igura l8 - Margem foliar com clentes bem desenvolvidos e margem crenulada
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As l'equtninosac. conl ampla distribLriçào gcogriilìoa, possuem celc¿r dc 650 .qêneros e 1g.000
espécios' enr tr'ês subfamílias bern distintas. Caesalpinoideac e Milnosoitleae são princrpalmento
tropictris' enqtralìlo fiabclldeae é rììais frcqùcnte er¡ reqiÒes temperadas (Barroso, 1991 a). São plantas cle

hábrto multo val'iaclo, closcle grandes iirvores ¿r arbustos, sub¿ìrbustos, ervas anuais e perenes e tambérn
trepadeítas ([ìarroso' l99la; Joly, 1998). No cerraclo s¿ìo fi-eqùentes as espécres d,e liriosentrt. (jalecti,e
c l't t ittt¡ltit (ll¿l¡irrrr. l,¡,r llrJ

o n.rorlòtipo lA reúne as f'oll¡as assimót¡icas sern relação com as leguminosas. I)ois destes
espécttnes pttdelatl ser ide¡rtilÌcados: o espécime 2-]-9 corno :'et rast.yl¡dittnt brdsiliensis (Olacaceae) e
o espécime 4-5a aoÍ1o I)¡pcr tcctoniilö!tu (pipcnoeao).

O espécinrc 23-9 apresenta lolma eliptica enct¡rvada, característica bem obse¡vada em
Tctrustylidium brusiliensis Sua neruação secuncláría en.ìelge em ângulo agudo e torna-se ¡geiramente
encurvadas. Ne|vação terciária visiver, sem que se pössa obseruar bem o seu padrão. Þ,stas mesmas
características estão presentes na espécie a qual f-oi cornparado. Grau baixo a mo¿erado ¿e rncerteza na
identificação.

A família olacaceae poss.i 27 qôneros e 230 espécies pantropicais (Barroso, l99rb). São
plantas lenhosas' áIvores ou arbustos corn lolhas inteiras. No lìrasil ocor¡em apenas l0 gêneros (Joly,
1998). A espécte 7 etrastylitlium bra.silrcn.sr.i não f'or registrada em outms localidades além .aq.ela do
espécrme que permìtiu sua identi{ìcação.

Já o espécime 4-5a encontla-se fiagmentaclo e poucos caracteres podem ser observados, com
exoeção de sua região basal Ele chegou a ser comparaclo com espécres de três farnílias, incluindo
Malprghiaceae e Polygonaceae. A rnclusão em Pipemceae ocore tleviclo âo cr'so e ao calrbre das
nelvuras secundárias, por isso sua identificação apresenta grau moderado de i¡certeza. E importânte
rcssaltar clue a ìdentificação cle espécies vegetais atlavés de suas f'olhas não coresponde a método
seguro de iclentihcação e a incerteza acompanha a iclentifica@o com maior ou menor grau. Sempre que
o grau de incertez¿ não fbr baixo, o mesmo será informado porque pode não ser o táxon mencronado
Este cuidado é extremamente irìpodante no momento cle interpretar a vegetação como um todo.

A família Piperaceae apresenta de l0 a 12 gêneros e 1.400 espécies distribuidas em todas as
regiões tropicais No Brasil são apenas 5 gêneros e 460 espécies (Barroso et al., 2oo2). predominam os
representantes herbáceos' mas existem trepadeiras, arbustos e até árvores, que possuem folhas inteiras
seus gêneros mais diversificad os são Piper, gênero do laborandi e da pirnenta-clo -reino e pe¡teronria,
usado como plantas otramentais (Joly, I 99g).
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(L) [ e xtur'¿r conâoe¿r

O termo coriáce¿ enr botânica refère-se às lolhas conì tcxturâ rcsrstentc, enr opr-rsrçào a fòlhzrs

denorninaclas membranosas. As lolhas são coriáceas nornìalnrente con.ìo proteção à pelda cle água,

clesonvolvenclo uma cutícula mais espessa, embora esl¿ car'¿rcter'ística tâmbénì possâ sct i:onseguida

pela rnaior quantidade de teoidos de sustentação como colênquima e principalmente esclcrênquÌtna. [:.nr

gelal, o plimeilo oa^so pode ser reconhecido no registlo i'ossiliièro, porque as i'olhas l'icanr com

aparência cliferenciada. No segundo caso, a folha precìstrlia ser manuseada oorn ats ntàos parr sc

pelcebel rJsta resrstôncia. Desse modo, apenas as folhas que apr€sentavanì aparôncia coriácea fbmm

consideraclas neste estudo.

A aparência coriácea define o morfbtipo 4. Cìorno não é muito fácil obserr,al outras

características numa folha coriácea, esse rnorlotipo for sul¡drvidido em 4 grupos baseados na fbrma

fbliar e na visibilidade das nervuras. Alguns espécnnes não apresentam essas especilÌcaçoes e estào

rncluíclas no morfotipo 4 como o espécime 20-lj que, no entanto, pode ser atribuícla a l\4aytents

cãnlingarun (Celastraceae) baseando-se em características tão comuns quanto t¿manho, espessura da

nervura primária, visrbilidade das demais nenr'uras e o tipo de resrstência, caracteli ística decorrente da

próplia estrutura coriácea, clue l'ornece a folha dobradura pecuiiar', bem delirnitacla.

A familia Celastraceae possui 60 gêneros cle ampla distribui@o tropical e subtropical. de hábito

arbustrvo ou arbóreo, com cerca de 850 espócies (Joly, t99tÌ; Ilarroso, 1991a). O gêreto A,Iaytcnus

cd,rtirtgantm é registrado na região da Chapada Diamantina nos municipios de Lençórs e Mucugê em

mata oiliar e campo rupestre assim corno na Maø Atlântica ern llntre Rios, mas possivelnrerrte possui

distribuição mais ampla

Análises mais cletalhaclas mosÍaram qr,re o morfotipo 4A não corresponde a uma única

morfoespécie. O espécime 22-2m não chega a apresentar as nelvuras em relevo, possui maior tamanho

e no espécime l9-4r é possível observar nervuras terciárias. Ambos permanecem sem rdentiflrcação.

Entretanto, o espécime 23-4a pode ser comparado a Ilanis te riops i.s stellaris (Malpighiaceae). Ä

comparação foi possível devido à disposição das nervuras secundárias, assim como sua espessura. O

curso das nervuras secundárias imprime-se no lilnbo, fazendo-o apafentar eslar enrugado. Grau

moderado a baixo de incerteza na identifrcação. A espócie Ranisterir4tsis stellari.y está preseûte em

Jacobina, Tucano, Morporá e Ribeira do Pombal em vegetação de caatinga e câmpo rupestre.



A fànrílra Malpi¡¡hiaceao possui (:'3 qênclos c nrais cle 800 espócies pdrìtropioais, sendo quc no

fJrasil encontra-se distlibuída em J2 sêneros e.ì00 espécies (flar.roso, l99la). Sào ¡rlantas herbáceas.

arbustivas, albóreas ou mais 1i'eqrientenìen te tr-epadeiras cont fbllras lnteiras (Jolv- 1998) As fòlhas

podetrr alcançzrt trtaÌoles clinrensòes en't llyrs¡¡ninrr:¡ A consistência clas folhas ó coriácea or¡ aincla

membranosa, são l're<liientemen te pe(ìuenas, cle forrna lanceolar ou lincar (Ilar.roso, l99la)
O Ûrorf'otipo 4lì coriesponde a urn único espócrnre. Apresenta classe de tarrarìho nraior o seu

caIáter coriáceo é nlais f'ofte, com menol visibiliclade de suas nervuras. Deviclo ¿ìo tanìanho. lorma e

caráter coriáceo fbi compalado a três espécies: /1ct¡nostemun sp (Þ)uphorbiac eae\ a'lern"-troentia
alnilòlia ('lheaceae) e a Conrtartts suberoxts (Connalaceae). tioi identificado como ( tr¡nn¿ut.t.s

subcr<tstts deviclo a sua fo¡ma n.rais elíptica e espessura da ¡relvura primária, nrais constante ao lo¡go do

seu oulso. ¿ro conttário das outras duas espécies. Devido à presença de poucos oaraoteres diagnóstrcos

há pequeno a moderado grau de inoerteza nesta identii'ioafro, reduzido apenas por ter sido o espécirne
comparaclo a toclo a coleção clo herbáno ALCIU. Esta se utiliz¿¡ndo, enfão, o princíplo de exolusão.

A família Connaruceae possui 8 gêneros de anrpla distributção tropical, segundo Joly (199g),
mas possui 24 gêneros e entre 300 e 400 espécies, quatro deles oco¡rendo no lJrasil, segun<io Barroso
(l99la) São plantas lenhosas, arbóreas, arbustivas ou lianas de grande porte (Iìarroso, l99la; Joly,
1998). No Brasil são fieqtrentes espócies d.e (.lr¡nnartts nos campos ccr¡ados.

O morfotrpo 4C, rnorfbtipo de folhas corihceas estreitas e mais alongarlas, f'oi cornparada a duas

espécies. Sintat¡tt cedn¡n (Sintaroubaceae) e Chaetocar¡rus echinocar¡;tts (Fluphorbiaceae). Novamente
o princípro da exchrsão foi empregado, pemritrnclo un.ra identificação possível con-ro Chaetocctrpus
echinocar¡rus' visto que Sitnalta cetJron apresenta margens revolutas, característica não observada em

nenhum espécime do morf'òtipo. o grau cle incerteza é moclerado a baixo apenas deviclo às poucas

característio¿ts que podem ser preservadas em espécies coriáceas.

A família Euplrorbiaoeae possui 290 gêneros e cerca de 7500 espécies, sendo que 72 gêneros e

em tomo de ll00 espécies ocorrem no Brasil (Barroso, l99la). Segunclo Joly (1998) os centros de
dispersão dest¿ hmília encontram-se nas Américas e África e possui hábrtos bem variados. Apresentâ
características ficllares bastânte presentes nos espécimes de Campo Formoso como presença de extemas
e neruação percomente, ¡nas o seu reconhecimento nos cspécimes fósseis nem sempre é possível devido
a grande diversìdade presente na far¡ília. A espécie (lhaektcarpu.s echinocarptts é regrstrada na
Chapada Diamantûra em l-ençóis, Seabra e Serra da Chapadinha, Morro do Chapéu, Ituberá, Hntre Rios
e Santa cruz da cabrália enì vegetâções cle restinga, nlata ciriar, mata estacional e caatinr¡a.
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O nrorlotipo 4D n¿io lòi itjentifìoado por ¿ìpârent¿ù ser seûlcrìtes. Os espécirnes são benr

simétricos oorn nervtlra meciiana bcm visivel. Entretanto. cxisre a poss ìb ili<l¿rcle de serern apenas folhas
parcialrnente dobladas e mal prcservadas, já que não são visivcrs o'tr¿1s nÐrvlrras

e) Classes de tamanhos m jcro I ou [1.

CoI¡to era previsto, estas classes são bern abuncl¿rntes no rnate¡i¿rl clo herbário. Vegetações

abertas ou de climas m¿ris fiios e secos tendem a ter folhas nìenores. Das I53 faniílias pestluisadas no

hcr-bário' 98 possuent espécies com folhas de tamanhos urioro I ou [[, nras se considerarrnos o total de

espécies analisadas, 2228,164 são rnicro I ou ll, represcntanclo menos cle 50zo cla flora.

Esta caract()rística define o molfotipo 5, subdivrdo ern 7 grupos ainda sem identifìcaçâo.

1) Padrão de neruação actinóclrcmo.

O padrão de nervação ¿ctinóclromo oco¡re nrais conìulnente em climas frios e secos. Nessas

condir¡ões as folhas tendem a ter dentes e lâmina foliar lobada. Normalmente a lobação do limbo é

acompanhaclo pelo padrão actinódromo, no qual há unÌa neryura primária para cacla lobo. A nervação
actinódroma também pode ocorrer errr folhas de base cor.clala, nzrs cllrais a regiào basal requer neruuras
cle rnaior calible.

Apenas l[l färnilias apresentaram este padrão, ernbola Nzlalvaccac e passiflolaceae contêm
rnuitas espécies com o primeiro par de secundárias semelhante à pri'rárra, o que faz oom que
aparentem ter nervação actinód¡oma principalmente no registro f'ossilílero.

Frgrrra l9 - Folha de limbo lobado e folha de base cordata conr ne'vação actrn<irrroma
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[irn (ì:rnlpo lìoLttroso esse padrão osti represcntado pclo morfòtípo 6, qr.re podc scr.s¡Lrcliviclido

crrl lrês. O motfbtipo 6A possui cinco nervuras prilnárias que so bifurcarn originando lìervuras

secundá¡ias e terciár-ias. Foi compatada a duas espécics seguindo essas câracteristicas básicas:
(' i.sstt tn pa kts atttl rontorpha (Menìspermaceac) e llc gon ia gnsca (lleqoniaceae).

|istudos mais aprofundados f'oram realizados corn b¿xe no m¿rterial do herbário SPtì e pode-se

oorrstatar c¡uc cinco espécies de Llagonia apieselìtaln padlões de nervação muito similares ao r¡orfotipo
em cluestào Algumas dilèrenças são notadas cotno a naiol assimetria etn ll. ramcnt,tcd.r, lnaror
lobação do limbo plesente en Il. paleata e grandc tanranho desenvolvido por ]]. brtraceiensi.s A,

ocorrôuoia de um único espécrme drficulta a identifrcação rnais segura do morfotipo, sendo que os

estudos mostlâram qr.re R. g/'r.!"¿ corresponde a identificação possivel e que as espécies B. lèllereriana
e B. cr¡nw¡lvultt¿za, descritas como espécres freqùcntes em Lençóis, seja em vegetação de campo

\ryesÎre (¡J. ./bllcrc riana) seja na mata de grotão ila Sena da Cìhapadinha, são as espécies mais similares
ao ntorlbtipo. Por questões de confiabilidade o morfotipo 6A será consiclerado como llegottrrt sp..

A lamília Begoniaoeae é largamente distribuída nos trópicos normalmente com hábito herbáceo

mas também arbustivo. Possui 5 gêneros, .Barroso e1¿1. (2002) consideram ce¡ca de 500 espécìes e Joly
(1998) considera cerca dc 820 espécies. No Bnsrl ocorre apenas o gênero Ììegnia ooin l6g espécres

(Ilarroso et al , 2oo2), especialmente comuns nas matas irmiclas cla Se*a do Mar (Joly, l99g).
Ijntretarrto, a espécie lJegonia grisea foi registrada em vegelação de oampos rupestl.es e¡r An¿araí.

Mucugê, na Serra da Chapadinha em l-ençóis e na Sera do l'onrbaclol em Jacobina. Apesar cle não ser.

tão si'.rilar ao rnorfotipo 6A, essa espécie possui similarrtlades também com o morfotipo 6c
O mofotlpo 6B corresponde a morlirtipo de menor tamanho f'oliar, ¡rresença cle nervaçào mais

densa qtte a do morfotipo antedor e forma mais orbrcula¡ originada pela fusão de sua base coldacla. For

comparado a llegonia reni.fòrnts.

os estudos reahzados no herbário SpF permitiram a comparação com uma segunda espécie:

Regonia -fìscheri. Esta espécie pocle atingir 1,2 metros de altura e seus caules são similares a alguns
espéoimes fosseis que petmaneoem sem iclentifìcação, que já foram t¡aiados como barnha cle fblhas cle

monocotiledôneas. Seria possivel, no entanto, que a presença de espécies de lleg¡nia or.escendo nas

margens do corpo aquoso teria sido sufrciente para promover a fossrlização das folhas e cle alquns de
scus caulcs



o rnorfbti¡rO 6c apresenta um írnico espócitltc lìagmentado, lll¿ìs qlrc i)osstlr c¿ìf:ìoleles

su{'rcienteS para dcmonstrzrr tratar-Se de ttrna cspéote de Begttnia Clonl a COnlpletltcntaç¿ìo dos cstudÒS

com o material do herbáflo SPF foi possivel verificar que tanto pode conespotrclcr a tttna tcLcr-'it:t

espéoie dr: llegonitt conìo sel ttm espócime dos rlollirti¡'ros atltctiotcs

Dois espécimes fósseis tle Ilagonict assirtr como as f'otos (luc pertìlltrrarìì sLra rdentilloação

podem ser observados na fìgura 25 (págirta l0Ô).

g) Padrão de nervação pinado broquidódronro

Padrão prnaclo é car¿rcterizado pela presença de urna única nervação priniária, ao contláIio d()

padrào antenor. o paclrio tle ncrvaçiO brot¡tritlirclrottto apalcnta sc¡ muito eorììum na vcgelaçio

brasilei¡a conìo um todo e é um padrão de nervaçào seoundária. Ele reptesenta o erlcontro das nelvuras

secuncláriaS fOrmancio atcos entÍe Si. Em alguns CaSoS Ocore arco de segunda, te¡ceira ou mesmo

quarta Ordens, f<lrmacloS por nervìiras Cle menOr calibre Este padrãO é relativamente colnum porque ¿

grande maioria das folhas exibe margem lisa, sem dentes e nonnalmente são oS dentes irrigados com

uma nervura. Na ausência de dentes, o padrão btoquidódronlo pode ouorrer', assi¡n como o padrão

eucamptódrorno. No padrão eucamptódrOr¡o ¿ìS nervtlras Secunclárias não formanì aroos, mas vào se

dividincto graclativamente, tontanclo-se mais frac¿rs, até não serenì mais percepliveis. O padr.ão

eucamptódromo será comentado no item seguinte
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Figura 20 - llustração do padrão pinado broqurclódromo à esquerda e eucarnptódromo à dllelta

\,

i\
/)V

72



['. lrìtport¿ìrìte ress¿ìllâr quc rìem serìrpre estcs dois padr'ões sio Íàcilnrente recclnheciclos e hh

c¿ìsos enì que os dois padrões cstào preserìtes num mesmo espécime, conf'ormc observado ent helbário.

Considerando que estes patlrões serão reconhecidos em lnateriaì fóssil, cada espécie que apresent4va

tttn pac{riìo dc difìcil definição. broc¡uitlódloLno ou eucampLótlrolno ou qrLc ¡rossuia arnbos os pa{ròes

lòram adicionadas as duas listas cle conrparações

Das I5-l lanrí1ias pes<¡uisadas, 8fJ apÌesentarìr alguma cspóoie corn nervaçiìo broquidódloma,

rìlesmo que em 22 delas só ooora uma e que 17 famílias possì.r¿ìn 2 gôneros e 2 espécies. Parece

pouco, mas observando-se o Anexo l, pode-se notar que algulras lãrnílras estão representadas por

poLrcos gôneros e espécies. Maioros detalhes na tabela 9A (páginas I0l - I 03 )

r\ característica de nervação broquidódroma encontË-se presente principalmente no morlotipo

7, que apresetrta 5 subdivisões. Por ser uma característica amplamente distril¡uída e corn dife¡entes

padr'ões de nerva$o terciária, as comparações ainda não forarn bem analisaclas.

O rnorlotipo 7A apresenta margem visìvelmente lisa, característica nem sempre bem

preservadas uos espécimes de Campo Formoso e ápice agudo. Sua forma pocle sel estìmada entre oval

estreita a elíptica com classe de tamanho va¡iando de Micro Ill a Meso I. Em relação a sua nervação, a

trcn,ura primária ó lorte e reta, secundár-ias tartbérn cle curso retilíneo e tcrciár'ias em paclrão retioulado

ortogonal, chegando a f'ormar nervuras inl.ersecunclárias denominadas compostas, por não saírem

diretamente da nervura primária e ainda assim poder se¡ clilercnciacla da nelvação terciária

propriamer.rte dita. Sua neruação quatelnária é visível, embon não apresente padrão reconhecível.

Cìonforme caràcterística do mort'otipo 7, o padrão geral de nervação é brot¡uitlódromo e são visíveis

arcos de segunda ordern.

A partir de sua riqueza de caracteres, loi possivel compará-lo a P runt s .re /1r.rrllr (Rosaceae) e a

Vi.snia Iuti/itlia Guttifèrae (: Clusraceae). 'Ial riqueza de informações atnda não garante identrficação

muito precisa por ser reconhecidamente um padrão usual de nervação, t¿ì.mbém presente nas

legumtnosas, grupo não estudado. Normalmente, porém, as leguminosas apresentam folhas compostas,

o que diminui o tâmanho cle cada foliolo. Considerando-se novamente o princípio cle exclusão c que a

espécìe Visnia latifoln apresenta maior clensidade de nervafo, totalizando mais cle 16 pares de

nervuras secuntlárias, enqt€nto que os espécimes do morfotipo e Prunu.s selblt,i¡ aprcsentam em torno

de l0 pares de nervuras secundärias além de todo o padrão acima descrito, a mesma está sendo

considerada a identificação da espécie conì grau moderado a baixo de incerteza. Um espécime fóssil e a

espécie que permitiu a identificação estão iluslrados na figura 26 (página l0?).

73



¡\ l'amilie Ros¿lrr:r'ri: possui 124 qôneros e aproxilnaclanentc 3.500 espécies ilistr.iL¡uiclas

prtnoipalmerrte no Ilcrnislério Norte. No Brasil ooolrcm poucas espécies cle I'runu.;, I:Lubus e Ouiltttja
(Ilarloso, l99la). São planÌâ-s de hábito tnuito v¿rri¿rdo: ervas anuais, arbustos, subarbustos, trepadeiras

ou árvores Suas {blhas poclern ser simples ou compostas (Joly, l99S) A espécìe prulus selk:¡u,ii foi
re¡¿lstrada em S¿rnta Cruz da C'abrali¿r e Rio das Contas.

O molfotipo 7Il clifèrencra-se do morlòtrpo anterior por apresentar ápice otrtuso. Seu ¡mbo
fbliar aparenta se r-estrinqir' ¿ì fò¡rna oval estleita. Sua nervura prinrária é mais larga na base e suas

nervuras secundárias são lrlais densas, totalizando oelca de l4 pares visíveis. Como o grupo anterior,
tambén.r for comparado ao mesrllo espéctme de Visntio latiþtia, sendo considerado a identificação da
espécíe com grau moderado de incerteza em decon'ênoia não somente do acima exposto como também
pelo trpo de ápice Por ser o ápice utna característica nrais variável, o mesmo não represenm maiores
problemas para a caractedzaçào de uma espécie.

A fàmília Guttit'erae .luss 1== ç¡ut¡o""ae) possur 49 gêneros tropicars e subtropicais em todo o
mundo, com apenas I gêrtero enconttado em região femperacla. São cerca t1e L000 espécies, sendo que
no Il¡asil ocorrem 183 espécies etn 2l gêneros. São plantas primariamente lenhosas, arbóreas ou
arbustivas com fblhas inteira.s, tnas também podem ser ervas anuais ou perenes e mesmo epífitas (;
lìarroso c/ a1 , 2002)

O morfotipo 7C apresenta nervura primátia mais larga e profi.rnda que os morlotipos anteriores.
O padrão geral de nellação não é bem preservado, nras o padrão terciáno ó be¡r diferente, pois
apresenta padrão oblíquo. Há presença cle nervu¡as intersecundárìas simples no terço proxlmal,
surgindo intersecundárias compôstas a paftir clo terço médlo. com base na presença clessas

canctetísticas o rnorfotipo f'oi comparaclo a l)ctvilla nr.r¡rl.sa (Dilleniaceae), mas o grau de incer-teza é
muito alto para realizar a iclentificação. Como comentaclo, este tipo <le paclrão é muito ¿isse'rinado e os

espécimes preservaclos deste morfotipo não preservam a margem foliar, perdendo-se lmportantes
caracteres para comparações.

A {àmília Dilleniaceae possui t2 gêneros e 280 espécies tropicais, senclo que no Brasil oco¡¡em
5 gêneros e 38 espéctes. São árvores, arbustos orr lìanas (Baroso et at.,2OO2). Joly (199S) consrclera
que a família apresentâ nervação foliar peninérvia muito regular e acrescenta aincla que os gêneros mais
comuns no Btasi sáo I)avilla e Curtttello. A especie Davitla ngo,ra lloi registrada em Cairu, Ca¡avelas,
llhéus, São sebastião do passé, São Desidério e na chapada Diamantina. As vegetações presentes

nestas localidades são variadas inclurndo restinga, floresfa ombrófrla densa e cen.ado, poden¿o indicar
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âllìpla valência ecológica dessa espécle, que também lbi conrp:rrada ao rnorlotipo 1.4) conlò¡.rc scr.á

cornenlado atlian lc

O rnorlòtipo 7D tamhem aprescnta newaçào tcrcrária dilèrenciada dos clemais nror.ftrtipos 7,

aptesentando-se em cascata, padrão menos comurnente encorìtrado Outra difèrença refère-se a classc

de tarÌìanho Micro ll, lnenor qtre as dos morlotipos ante¡iorcs O rnor{òtipo fìri compa¡ado a, Sahost¡1}1(r

btrtsiliensis (Euphor biaceae), ocorrendo num bosque lnundável da Argentina Alór¡ clas características
nrencionadas, o princípio de exclusão também f'oi utilizado e a identrhcação é consideracla com
pcqueno a nlodcrado glatt tle inconeza. Essa cotttparaçio e trcm intcressante porque a cspecle tarnbénr é
registrada enr Rio das Contas, claetité e Lençóis, localidacles conì campo rupestre e as ¿uas irltirnas conl
vegetações na transição da oaatinga para o ccllaclo. Será que se pocle supor que a assernbléia fóssil
estava reahnente sujeiur a olima mais fì'io que o atual ? Ou que sirlplesmente essa espécre é capaz de
sobreviver ern condições ¿rtive¡sas ?

O morlotipo 7E co esponcle a um únìco ftagmento preseruaclo, posslveln1ente da classe cìc

tâmanho Mic¡o lII, mas que pode ser Meso I, clependenclo da forn.ra f'oliar.. Difer.encl¿r-se dos
tnorlotipos 7 anteriores não só pela classe de tamanho rnas principalmente por apresentar nervação
terciária menos clensa formando grandes áreas com bom rlesenvolvimento cla nervação quaterná'a
Pode-se observar arcos de seguncla oldem. O nrorfbtìpo l'oi ent¿io comparaclo a ]JanisÍeriops¡s
tnenbrunilölia (Malpigh iaceae). Não fbi registrado nenhunr outro espécime dessa espécie no herbário
AI-Cll, além do presente na Mata Atlântica de [Jma, ernbora rsto não si-gnifique clue a mesrna não
ocorra em outras reglões da Bahia. o fàto do espéoirne sel únioo e fragmentaclo acarreta pequeno grau
de inoerteza nesta identilìcação, apesar de todos os cal¿cteres mencionados. Um espécime fóssil e a
espécie que perrnitiu a rdentilìcação estão ilustrados na figr:ra 26 (página 107).

h) Padrão de nervação pinado eucamptódromo.

A nervação eucampdódrorna caracteriza o morfotipo {1, subdiviclido em gA e gB. O morf'otipo
8A caracteriza-se por apresentar folhas cle classe cle tamanho maiores que Micro III, com nervura
primána relativamente forte, secundárias sub-opostas com B agudo e curso suave e nervação tercrára
densa O morlotrpo foi inicialmente comparado a l)ioscophora guianensis (lcacinaceae) e a Slr¡ane,
dcntata (Elaeocarpaceae) que se mostrou mais similar ao rnorfotipo em questão por apresentar
nervação primária tnais forte na base, padrão oposto cle seis pares de secundánas que pode va'ar para
sub-oposto l]studos realizados no herl¡ário SPF puderam reconhecer qtre a fàmilia Icacinaceae exrbe,
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ern srra lïaioria. fblhas de ner.v:tç:ìo broc¡tr idóCI orra c indic¿rranr qLie. tle làro. o nro¡lbtr¡rs .ÌÌjrusc¡rir

srnrilar'ìclacles corn outr¿ìs espócies tlc Slonea. oomo S gr¡r¿¡rel .si.s, S. lati.flonr, S. naxit¡tt¡tt, icziun<t. S.

nitida e S. t¡uttttdru. A oaractcristioa fiagmentada dos espéoirnes fósseis nào per-mìtiu caracteres p¿ìra ¿

drfbrenciação entre essas dife¡entes es¡récies. mas pode-se consrderar seguro o reconhecime¡to clo

morfòlipo corno .S/oarrca sp .

A lamilia Elaeocarpacene possui l0 gêneros essencialmente tropicais seguntio Joly (l99ll) e 7
gêneros e L2-5 espécies tropicais sencio que 2 gôneros e 5 espéoies ocoffem ¡o B¡asìl segunclo Iìarroso
et al (2002) Corresponde a uma fàmília basal com lolhzu simples e lnteiras, sendo r¡ue apenas

sk¡anc¿t, a urucunìa da Amazô'ia, constitui um gênero nativo (Joly, 199g, Barroso el a/., 2002).

O nlorfotipo 8lì a¡rtesentr f'olhas da classc cle tamanho Micro tl, nervr"u.a primária i'orte,

rìervllras secundárias sub-opostas com B obtuso e nervação terclária reticulada ortog6nal fò¡rra¡c;1o

intersecundárias colllpostas. Foi cornparado a ]intmonu¡t a/line (Icacinaaeae) e a l,,ri<4;e h¡;ltenioidcs
(['amiaoeae), sendo esta última adrlitida como a espécie dada a cspessura da nervura p¡rná¡a, a

variação no ângulo de emergência das nervuras secundárias e ao padrão de fr¡alização da nervura
secuuclária.

A fàrnilia l-anriaceae conesponde a uma grande fàmilia conten<lo 200 gêneros e cerca de 3200
espécies cosmopolitas (Joly, 1998) ou contendo 150 gêrrcros e 2800 espécies entre ervas anuars o'
perenes, subzrrbustos ou arbustos (Barroso l99lb). A espécie l:)rbpe hypenbitles fui reqrstrada enr

Ijalrneiras, t,ençóis, Serra da chapadrnha, Serra do Tombador (Iìio dzu; cìontas) e ern Mucugô errr

carÌìpo rupestre ou na transição dc carnpo rupesl.r e oom oa¿tinga ou celr¿rdo.

i) Ner vura prirnária de forte calibre

Quarenta fàrníllas exibiram neryura primária visivelmente de fofte calibre, ¡ão se¡do
consideradas as ocorrêncìas qrre exibem de forte calibre apenas na base foliar. A presença de nervação
primária forte caracteriza o morfotipo 9 que foi subdividido em 4. Nas primerras análises realizadas,
considerou-se que os morfotipos 9A e 9C seriam variações da mesma espécie. Ierntmaln actino¡2hylla
(Cornbretaceae). Infeìlzmente constatou-se que de trat¿ se espécie exótica e que, portanto, não pocle

coresponder ao morfotipo da assembléia de Campo Formoso. Novo estudo no herbárro SpF foi
realizado para completar essa identthcação, mas não foi possível reconhecer outra espécie nativa deste
gênero similar nenl mesmo out¡o gênero desta familia. O morfotipo 9A permaneoe sem rdentificação.
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O mor{òtipo 9A represcnta agrupamenlo dc fïrcil rcconhcoimcnto, pela prcscnçzr tlc ¡crvura

i)[inrálìa muilo lofte e peciokt bem marcado, com base cuncacla. Sua nervação secunclári¿r u upos[¿r o¡,
no tláxinto, sub-oposta, de outso bem relilineo emergirrcio entre 40 e 60" aparentanclo ser ¿ìcrotona.

O morfìitipo 98 lanll¡ém apresenLa nervura primária f'orte e bem delirniøda, mas é nlais {iaca
qtrando comparado ao norfotipo precedente. Sua basc não se encontftt bem preseruacla em nenhunr

espécir.nc, rnas apârenta ser mais anedondada, assim como a {'orma foliar é mais estrelta (lue o

rÌrorfirtipo 9A A nerrração secundária é sub-alterna na base e altema no terço rnéclio. O ângulo de

cmergência não representa a inclinação do curso das secundárias. O molfotipo fìli inicialrnente
cornparaclo a Hyptis salznanni (Lamiaceae). o gênero t-lypti.s é fieqùente nos campos, inas Hypt¡s

'ttlzrnnni foi registrado em Mata de São João, município baiano que apresenta oe¡aclo e florest¿
ombrrifila densa.

Para rnelhores comparações realizou-se estuclo com o r¡aterial do herbário Sp[ì, (lue possul
depositado 120 espécies do gênero ,È1y¡rrrs, enquanto que o herbário ALCB possui 58 espécres. Das I 20

espécies do SPIì, apenas 26 espécies apresentam folhas murto pe(lucnas ou pequcnas a po¡to de não

serem compatáveis com os espéctmes preservados na assembléia fóssil de Campo F-ormoso. po'
observações antel'iores incluiu-se neste estudo o gênero ,iriope. tam6ém da familia L,anìlaceae
(.-l,abìatae).

Após análisc, pe rcebenm-se similaridades entre as espécie s de liriope e de H-r2as cor¡ os
espéoimes do morftrtipo 9. lìm relação ao morfotrpo 98, a espécie llriope salviilolir¿ rÌìostrou-se
similar, mas apresenta poucas nervuras no terço basal, ao c<¡ntrário tlos espéoimes do rnorlòtipo A
naìoria das espécies de ÍIy¡tti,t que apresenta padrão cle nervação sinilar possuen.r fìrlhas mcnores e

corn âtrgulo de emergência das secundá¡ias no terço basal mars agucìo, com exceçào c{a espécre É117rrls

lutescens, permitindo identificação ao morfotipo. Fato digno cle nota corresponde ao registro clesta

espécie em Mato (kosso e enr São Paulo, cuja morfologia f'oliar difere da registlada no morfòtipo 9ll,
tendo a mesma sido identificada a partir do espécime proveniente de Con.entina, IJA" arbusro pequeno
em cenado oom floresta de galeria. O espécime em qucstão pode ser observaclo na fiqura 29.

Durantc o p¡occsso de identifica@o um dos espécrmes do morlotipo foi excluído clo rnesmo por
uão apresenta a mesma densidade de nervação na região basar. o especrme em questào, r7-6a, no
entanto' não foi conrparado a nenhuma espécie por apresentar ângulo de emergôncia de quase 90,'e
curso das secundárias a 60". Havia sido constderado variações morfológicas, mas o não r.egistro cle tal
variação não coroborou a interpretação onginal
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o rnorfbtiPo 9C- assinr conto o morfotipo 9A aplcsclrta ¡lcr'ura prinrária rrìLiito 1brte. r.rlvcz ató
nlais l'orte, a depentler cla ltrrqtrra tle suas lolhas, neÌr senìprc bcnr preservatlas As principais clrfì:r.enças
são encout¡¿rdas na tegião basal do lì¡nbo Iòliar. A base 1òliar. em si, é maìs obtusa, rnas ¿ìs rìeryrr¿rs
secundárias emelgem etì ângulo bern agudo e o ourso das seoundárì¿rs altera-se até atingrr-inclrnaçã<r
semeÌhante a das neryuras secunclári¿rs cio terço rnédro, t¡ue sào retìlíneas. os estuclos no herbário SpIl
pennttiram o reconlìeciûìento dessc morf'o1ip o como lirio¡tc h_vpt¡leucct (l.,amiaoeae), ocorrente em Cjrão
Mogol, MG conl grau baixo a moderaclo cle iucerteza. Não houve nenhuma evidôncla sugerinclo quc o
morfotipo 9A corresponda a varraçoes modologlcas clo motf'otipo 9C. As aná[ses iniciais só r.eforçam
a idéia da necessidade de realìzar as comparações oorr as espécros que ooolrem ¡as proximidades da
região de estudo, porcÌue caso contrário podem ocon.er identtfìcaçòes errône¿rs.

o morfotipo 9D dìfèrencia-se dos morfotipos 9 antc.roLcs por aprcsentar folhas menores. da
classe de tamanho Micro tl e netvura primária benl fo¡te na base afÌnanclo-se para o ápíce, ao contrá'o
das anteriores que posstlenì calibre quase constarìte durante o seu culso. o morfotipo foi comparado a
'Iacaranda tmttinii (llignoniaccae). Em decorrência do padrão comum de neruação e das caracte.stlcas
preservadas conside¡a-se que o grau de inceÍeza nesta identificação é de moderado a alto.

A famíha Bignoniaceae é essencialmente tropical, com muitos gêneros e relativanente poucas
espécres' são 120 gêneros e 650 espécres, sendo que o Brasil é r:oirsicle'ario [ìin centro de clispersào
coln muitas espécies endêmicas São lenhos¿s pleclominantemente liânas embora possam ser arbóreas
ou arl¡uslivas (Ila oso l99lb) A espécie .lacartmda iry,iliifoi regrstrada ern palureirzrs, l{ro do pires,
Andaraí, Mucugê, Piatã, Morro do chapéu, Miguel carmon, l.ençiris, Rio das contâs e Jacobina, senao
que essas localidades apresentam vegetâção tre campo rupestfe, n.'ata clllar, mata de grotão ou mata de
altitudc

Durante o processo de identif'roação excluiu-se o espécime 4-9a do morfotlpo 9D, opta'do_se
por estabelecer o morfotipo 98. Bste úIiico espécirne, embora fragmentado, aparenta ter limbo foliar
com rnaiores dimensões e suas ne¡r'ufas secundárias apresentaln curso arqueacr., que inicia-se com
ângulo maior que 60" e diminui gradativamente até cursar a cerca de 30" em relação a nervura primária.
o morfotipo f'or comparado aos gêneros l:'lriope e ?ú1¡ttis. As espécies clo gônero lir¡ope apresentam
nervação primárìa mais forte na região basal e tencrência à nervação secundária alterna, não
corresponde ao espécime em questão As espécres do género Llyptis apresentam-se mals similares, com
calibre da nervura primária ma¡s constânte em seu curso, ncrvação oposta a sub-oposta e B amplo. Das
espécies mats simtlares fI. proteoitle.t e H. rubiginosa apresentam nervuras secunclárias encurva.as



rrìtrrto strâvenrenle. 1r' lip¡tititles e f!. rotutttiiloru ¿ìprcsenr¿ìlr ¿pcn¿ìs 4 ¡rares cle nervur¿rs rìo terço
L¡asal' de tno<1o qtte o trtorltrtipo 9[Ì corrcsponcle à espècie I!. ntttltiflorct, registracla no cer.lac]o de
Ilu ¡e ilos. ÌJA.

.¡) I)resença t1a prilneira interárea bem rnais anpla clue as dernais

Vinte e duas familtas apresentarâlÌì esta caracter'ística, rclativamente comum nas assembléras de
carnpo Fornroso. Essa cataoterisrroa I'oì utilizada juntamente conr outras, não havendo morf.otipo
especíhco para ela, enrbora esteja lrìLutas vezes associada a presença cre nervums exterïas

Figuru 2l _ ustração cle prinreira inter.área ampla

l) Presença de neryuras extemas.
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''\ presonça tle ncrvul¿rs exlernâs tambérn é calacterística cor]ìunì nas associações tlc l'olhas clc

Carlrpo I ortlloso, qtre é ttsatlo ¡rara clilèrenciar alguns grupos clos morlotipos l j e 14, cnrbora
c¿tl¿ctet.izc o rnorfotipo 10, tlue se dilerencia por não apresentar nervação percoffente. flsse rrorf'otipo ó

dividido elrì quatro grtrpos baseados na nervação seoundária alterna ou oposta de curso retllineo ou
encun¿rdo lìraqntentos sem o reconheclmento do padrão altelno ou oposto d¿s sec¡nclárias
pelrnanecollì no ntorlotipo l0 inclifèrenciado, mas o espécrmc 22-3p pode ser identificaclo a [,uytlitt
cr-rrtlrzlrl (Ilignoniaceae) lraseantlo-se na amplitude da primeira interárea e no número e curso das
nervtlras extemas ao prirneiro par de secundárias. Outras características de menor relevância mas (lue

auxilianr a identilicação corresponcle ao tamanho f'oliar e espessura da nerva6o. O grau cle incerteza
nesta identificaçào está senclo considerarlo barxo. llustrações na figura 35.

I'unt[ia cr¡rdala pode ter como basionimo ]]ignonia conlata segundo a Veloso (1825-lgZ9). Já

fbi desc¡íta em remanescentes da Mata Atlântrca em Pernambuco, enr ¡estingas do Espír.ito Santo e Rio
de Janeiro, rnatas de dunas litorâneas no Rio Grande do Norte mas também na Caatinga e fbrmações
rupestres em Caetrté e em cerrado em São Desidério, Bahia.

o mofotipo l0A representa o morfotipo 10 que possur nervuras secundárias opostas e
ct.tculv¿rdas lìoi inioialrnente comparado a 5 espécies: l;evilea cf. ¡tassiJbru (Cucurbitaceae), p,vonia
Itrctz(lherg¡¡, P. cancellata e Sitla micranlha (Malvaceae) e também a lvlelt¡chict ttctctnilòlia
(sterculiaceae), ser(lo ['evilea cf. pttssiflora a menos similar e Pav¡¡nia cancellata a mars similar, cle

aootdo oom o posicionamento das nervuras e fbrma fblia¡, mas a identificação não pode sel.co'hrmada
nem pelos estudos no herbhflo SPF. Pavonia cancellata é registrada em Ab¿eté, palmeiras. Arnélla
Rodriques. Itabe¡aba, Andarai e Jacobina, em campo rupestÍe, caatinga arbórea, contato caàtrnga e
nata estacional e em mata ciliar de grotão

A fàmília Malvaceae possui gg gêneros e 2300 espécies, sen<io que apenas 33 gêneros e 200
espécies ocorreln no Brasil Apresenta clistriburção tropical, subtropical e temperada, prrncipalmente na
Amérìca do Sul. São ervas, subarbustos, arbustos e raramente árvores, sempre de pequeno porte.

o morf-otipo l0B apresenta nervuras secundá¡ias opostas e retilíneas e foi rnicralmente
comparado a sida nticrantha (Malvaceae). Estudos comparativos para confirmação da iclentrficação
realizados no herbá¡io SPF indicaram que não seriam possiveis comparaçòes confiáveis Espécimes de
Sida corcliJolia (Malvaceae) e de (iuazuna ulmiJòtia (Sterculiaceae) também se mostraram bastante
simllares. os poucos carâcteres disponíveis dificutta a identificação. Novos estudos seriam necessários
para se excluir espécies de'I'iliaceae e de Bombacaceae, famílias com padrões de nervações simjlares
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ap¡esc¡ìt¿ìdos ìurìt¿ìlllcllte coûì as câracter.ísticas qLre os clefìnenr. clue corresponde rcspcctlvarncrìtc a

classe de 1.m¿rnlro r.iclo I ou [[, nerv'r'a p'i'rária fb.to e prinreirir intorárczr ampla.

O molfbtipo 1 l, caracterizado pclas secundárias ¿rlternas, loi subdividiclo em 5 grupos, baseaclos

prrncipalmente no ângulo e curso das sccuncláli¿rs.

O nror{btipo I lA" caracterizado pelo ângr-rlo cle emergôncia mcüor que 50" e curso retllineo,
reprcsenta grancle coujunto cle folhas, visto ser urrt padr'ão benl conlurn Não I'oi possível a iclentifLcação

do rnorfotipo, mas alguns espécitnes fomm cornparaclos isoladamente O cspécirne 4-3a f'oi comparado
a lìollittia sylt'alictt (Annonaceae) principalmente pela fòrrna do lirnbo foliar, espessura e curso das

Ììervuras secundárias Grau nloderado de incerteza na identifìcação, utilizando-se o crité¡io da exclusão.
A lamília Annonaceae possui 122 qônercs e 1.100 espécics tropicais e subtropicars, enrbom

apenas 3ó gêneros selam americanos, sendo que oconern 29 -qôneros e 260 espécies no Brasil.
Represenla urna fa¡nílta bastante unifbrme, sendo constituírla de plantas lenhosas arbustivas or¡
arbóreas, orescendo nos can.ìpos ou tlm florestas (Joly, l99g. Ilarros<t et al.,Z0O2).

O espécrme 23 -7c foi comparado a I'icanict litorctli.s (C.hrysobalanaceae) princìpalmente pela
f'o¡¡a do limbo fbliar, espessura e curso das nervuras secundári¿rs Grau moderado de rncerteza na
idcntifioação, utrlizando-se o critério da exclusão

A farnília Chrysobalanaceae possui l2 gôneros e 420 espóoies tropicais sobretudo amencanos.
Sete deles ocorrem no Blastl. São plantas lenhosas arbustivas ou arbóreas (lìarroso, l99la; joty, l99g).
Na Anrazônia e no cerrado ooorrem espécies arbóreas de Licania, conhecicla como oiticjca A espécie
I'ictmia lik¡rults f'or também registra<la ern Entre Rios e ltacaré, em Mata Atlântlca.

o morfotipo l1B, possur as nresmas característioas do grupo anteriol, mas o ângulo de
emergôncia é maior r¡ue 50o e menor que 90", permitindo a comparação a ()ahruba sp. (Meriaceae) e a
Drymonia cr¡ccinea (Gesneriaceae). 'l'rabalhos no herbário SPF' pennitirarn a confìrmação cla

identifrcação do morfotipo como Dtynnrtitt cocciÍìea" baseando-se nas variações morfológicas das duas
famílias, excluindo a família Meliaceae. Entretanto, o grau de inoerteza é mocle¡ado devido aos poucos
caracteres preservados no espécime fóssil.

A fàmíha Gesneriaceae possui 140 gôneros e r.go0 espécies h.opicars e subtroprcars, com
alguns representantes temperados na Europa. São plantas herbáceas ou subarbustivas (Barroso, l99lb;
Joly, 1998) A maiona vive nas matas, como plantas te¡restres ou epílìtas, geralmente em ambiente
úmido (tsarroso, l99l b).
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O nror lbtipo I I C, possuì o ângulo de erlergôncia rnzriol r¡uc 50" e nronor qtrc 90''. cttnr

secrrnclárias de ourso encurvad{r, sendo cornparaclo L\ Lìcankr .yrlccrta (Chr ysobalanacoae) e a !)icclltt

macroptertr (Malpighiaceae) de acoldo com os padrões gerais da hlnla f'oliar, espessura c crLlso das

nervuras secLrndárias. Entretanto, os critérios morfológicos sào esùassos para perlritil ao menos o

reconheoimento da fanrília, não sendo possível utilizal o or.itér'io cla exclusão.

O rnorfotipo llD é bem sernelhante ao anterior nas suas oamcterísLicas grorars, nìas a5

sccundárras são forteûìentc encuryadas tendo sido identifioadas a (.-.cntropogon contutus

(Cìampanulaceae). Ao contrário do morfotipo anterior, estes caracteres moltòlógícos f'oram sulicientes

para o reconhecimento. Mais adiante se pode observar a confirm¿ção desta identificação.

A familia Campanulaceae possui 70 gêneros e 2.000 espéoies, temperadas, subtropicais e

tropicais segundo llarroso (1991b) e subtropicais e temperadas segundo ioly (1998). São geraln.rentc

he¡báceas mas também arbustivas. No Ilrasil ocone 'l'¡'k¡¿lani.s, Wcthlembcr,qict, ervas comuns nos

can'ìpos, (lenlropogon, semitrepadeiras rìas rnatås, Prat¡a, Inttrenlitt, [,obelitt llos cârnpos e

Syphocam¡tylus presente em bre_jos (Banoso, 1991b; Joly, 1998). A espéare (.lentropogon utnruÍus foi

registrada em Bonito na Chapada Diamantina, Cairu, Jacobrna, Lençóis, Una, llhéus (tsA) e na Mata de

Dois Irmãos (PE) e ocorre em praia, mata ciliar, mata de grotão, cerr¿rdo, f'loresta estacional e floresta

ombrófila densa.

O morf'otipo I lE embora diferenciado dos dernais, com ângulo de emergôncia das secundárias

menor que 50" de curso inicial retilíneo e inclinação posterior, se constitui de um pequeno fìagmento,

não sendo possível sua rdentificação.

O morfotipo 12 é caracterizado pela presença tle nervuras secundár'ias opostas e seus grupos

foram defrnidos baseando-se nos mesmos criténos do morfotipo anterior. O morfotipo l2A

corresponde a um espécime fragmentado impossível de iclentificação. Apresenta nervurâs secundárias

de curso retilineo emergindo com ângulo menor que 50".

O morfotipo 128 também apresenta nervuras secundá¡ias de curso retilíneo, mas seus ângulos

de emergêncìa são maiores que 50". A nelura primária possui calibre de médlo a fraco, O úntco

espécime encontra-se mal preservado, podendo ser caracteristica dc f'olha muito membranosa. Apesar

clessas feições diagnósticas nào ioi identificada nenhuma espécie similar durante os trabalhos cle

herbários.

O morfotipo l2C aplesenta nervura primáría relativamente forte e suas secundárias são cle curso

retilíneo no terço basal e enoutvadas no terço apical, com ângulos de emelqôncia nìonores que 50"
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(lor¡r lrasc neslas c¿ìrâ ctelis tìcas lòi conrpalaclo a, Í!irt¿llt; cillrla ((ihlysobl lnn accao), nlas o r,.ra rL tlc
irrccttcz¿t na idcntifìoação é consiclcr'¿¡clo rnoderatlo clevido aos olitér'ios utilizaclos llinellu cilittttt [c>i

docuuentad¿r etlr J¿roobina, [,amar¿io clo Passé e F'eir:r de Sarrtana como ¿ìrbusto cr¡ì o¿ull]o nrprstl.e

O molf'otipo l2l) rep[esenta lolhas de classe de t¿manho Meso [, oom nervuras de calibrc
relaliv¿rtlente lortes no terço basal As nervuras seoundárias L.nìcrgc[r retilirrcas aproxinradnnrente :r

45" e enculvam-se no terço final Pelas calacteristicas gerais o morfìrtipo f'oi inicialrnente comparado a

ll.yr];rtttima rz|lcarr (Malpigh iaceae), a l)outeria scytak)l)horu (Sapotaceae) e a Centrol)got.t cotlyítr.\
(Campanulaceae) através da mesna fbto que identilìcou o morlotípo llD. Ëstuclanclo-se a.s va'ações
na fòrma e tarnanho do limbo foliar, espessura e curso das nervuïas sccundárias nos gêneros acimer

apresenlados, pode-se reconhecer o nrorfbtipo como Oenlropog)t1 cont¿t¡u.\.

Foi interessante coustatar que de fato os mollotipos I lD e l2D peftencem a mcsl¡a especle,
sendo o primeiro fragmentos da porção apical da lolha, que possui nelvaçào sub-alterna a alterna e o
segundo r.n<lrlbtipo fragmentos da porção basal t1a folha que possui nervaçào oposta a sub-oposta A
identilÌcação de ambos foi tnclusive realizacla a paltir do mesmo espócime, reforçando esta constat¿çao
e confir'rnando a identificação de ambos os morfotìpos.

rr) Prcsençrr dc ncr-vurls tcrciárias pcrcorrcnlcs

l]sta caracteristioa se mostrou relativamente comum, er¡bon com pailrões bem cliièrentes.
No total foram 73 fàmíLas com esta característica de padrão teroiár-io de nervação, no quai as

nefvtllzls terciárias vão de uma secundária a outra, normalmente com quaternárias pouco desenvolvrclas.
Muitos espéoìrncs de Campo þ'ormoso aprescntam esta característica e são ag.rpaclos nos

morlbtipos ll e 14, tendo o morfotipo 13, de nervação perconente forte, seis subgrupos e o morfbtrpo
14, corl nervação percorrente fraca, sete

O mort'otipo l3A ca¡acteriza-se prinoipalmente pela presença de nervação pe¡corrente entre as
neryuras externas No terço basal apresenta nervuras secundárias de forte calibre. Na porção
intcnnediária do limbo as nervuras percorrentes mostram-se em pacrrão menor regular Estas
características e demais caracteres de forma do limbo foliar, espessura e curso das nervì.lras secunclárìas
e das externas ent¡e outros, permitiram a iclentificação como Pltkenetia tantnt¡i¿les (Euphorbiaceae),
oonfomre indioa a lÌgura 30. Ela é regrstrada enr lbicoara, Cachoeir¿, Feira de Santana, paramirim e
Caetité na caatilr-ga e na Floresta Estacional. (ìrau de incelteza é de moderado a barxo apenas pela alta
freqi.rência de alguns oaracteres
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Ne lvaçlì o pr inr:rlra

O rno|fòtìpo l3lì dit'erencia-se do morf-otipo anterior por aprcsentar nervuras p¡mária e

secundátias de mesmo calibre e de espcssura moderacla. O caráter broc¡uiclótlromo é bem evidenclado,
lalÌto pelas nervuras externas quanto nâs üetvuras próximas ao ápice. O morfotipo f'oi corlparado a
(lordia trichr.¡clarla (Boraginaceae) e a Ar<t.y.:ia t,irgata (y erbanaceae). A disposição das nervuras
terciárias percorrentes ao longo do limbo foüar demonstra que o morlotipo não corresponcle a
Boraginaceae' sendo mais similar a Verbenaceae, rnas o paclrão clas nervuras secunclárias nào possur

corespondência, não sendo possível a identi[ìcação clo morl.otipo.

0 morfbtipo l3C engloba espécimes muito fiaqmcntados, aparentemente menores que os clois
morfotipos prooedentes. Suas netvuras extemas são visíveis e suas secunclárias possuem fraoo calibre.
O caráter fìagrnentado dilìculta identrlicação, mas considerando-se a rnclusão do espécime l4-la a este
rnorfbtipo, o mesmo estaria icrentifioado como morfotipo 2A, (Abutibn sp. - Malvaceae).

o morfotipo l3I) é caracterizado por apresontar nervação percorrente entre nervações
percoÍentes, isto é, tanto as nervuras terciá¡ias qLranto ¿ìs quatemárias possuem paclrão percorrente Foi
inicialmente comparado a Aktysia urilqala (Verbena ceae) e Luehea gtanclillora (Tiliaceae). o estu4o
mais detalhado da newação quaternária permitiu o reconhecimento do morfotipo como Lttehea
gt'andt/loru' embora a ar.npla ocorrôncia de alguns caracteres confere grau nroderaclo de lncerteza na
iclcrrtificaçào.

A fanrília 'filiaceae possuì 38 gôneros e 420 espócies, serrdo 14 gêneros e 65 espécies ocorrentes
no Brasil São árvores, arbustos ou subarbustos (Barroso et a!.,2ooz). A espécie Lttehaa grantliflrtra
corresponde a utna espéoie atlântlca, que se estende do nordeste até o estado cle São paulo (Rizzini,
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1997). Condizente conr o ¿rutor citado, a espécie ó rclristracla na encosla da Scra do Iorlbador, I] r\ mas

[rrnbénr em Abaira em llorcsta estacional clecìchral

O mollòtipo llB ó constltuído de t¡uatro espécimes fragnrentados nìas {lue teln por

caracteristic¿r distintiva ne¡v¡.¡ra secundárra de: curso sinuoso. Esta c¿rracteristica peculiar e o padrão de

nervação pefoonente pelmrtiu o rec<lnhecimento do morf'otipo conro Oor¿lia tri¿:hocladct

(floragìnaceae), espécie que também apresenta similaridades com o morfòtipo l3 U. [ìoi registrada em

Salvaclor e em São Sebastião do Passé, como árvorc pouco fieqüente ou ¿r¡busto ocasional. G¡au

moderado cle incerteza pelo aspecto ûagmentado dos espécinies c calactcres colrlunìcnte encontrados,

oonforme-já comentados para os morfotipos precedentes.

O rnorlotipo l3F apresenta nervação percononte relativan'ìente distante permitindo o

desenvolvimento de nervação quaternárra entre elas, que ao contrário do morfotipo l jD, não é

percorrente. Lìssas características permrtiram a identifìcação corr g¡au moderado de incefteza como

Ilollinia l¡ahien.t;rs (Annonaceae). Foi registrada em Ilhéus e Una em Mata Atlântlca.

O morf'otipo l4A apresenta espécimes fiagrnentados, dificultando as comparações. Possui

newação percorrente fiaca ern padrão regularmente distribuíclo, primeira inte¡área ampla e nervuras

extemâs. Pelas comparações efetuadas com o material do herbário AI-CB, foi similar a três espécies:

(iuttzttna ulmi/blia (Sterculiaceae), IJrena lobata e Sida cortlilölia (Malvaceae).

Estudos realizados no herbário SPF indicaram clue o morfotipo em questão não serìa

oomparável a Malvaceae pelo fato desta 1àmília não apresental nelvuras extcrnas ver{adeiramente

perpencliculares à nervura primária. Esta característica pode, no entanto, ser observadas em vários

espécimes de Sterculiaceae. Na fälta de out¡as ca¡acterísticas diagnósticas, o rl.rorfotìpo só potie ser

reconhecido ao nível de Íìrmília.

O morfotipo l48 apresenta primeira interárqc bem ampla e nervuras externas quase

perpendtcularcs à nelvura primárias que aparentam formar arcos. Pertence a classe de tamanho Meso l.

F'ot comparado a Aparisthmùnt cordahtm (Euphorbraceae)1 mas as observações de toclo o material do

herbário ALCB parecram sugerir que o morfotipo l3B..luntamente com o morlotipo l4B possam

corresponder a variações de Apeiba tibrntboi (Tiliaceae).

Estudos mais detalhados mostraram que Alnristhntium cortlatunt representa a tclentifìca<$o do

morlotipo com grau moderado de incerteza tlevido à preservação apenas <las bases clos espécimes.

Apenas o espécime l6-3a poderia corresponder a variações ð,e Apeiha til:toubot .iuntanente com os

espécimes clo rnorfotipo l3tì, nìas que, conforme drscuticlo ântenormcntc, nào àpresenta caracteres
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s¡ficic trìs qÌtc penì.ìitam .r identificação O espeicirle cnl (ìucstão. o l(r--ìa é tllostt¡rclo tia figura 3l

iuntanrerìte c<rrrr a lìrto do espécinre tle A¡taristhntiunt u¡rdttlttm cluc permilitt a iilcn tll'ioaçito, podendo-

se observar â semellì¿ulç¿r entre anìbos, indioanclo (lue o rììorfòtipo leallììente nào cotrcsponda a llpe¡bã

tiltottboi. apesal da possivel sernelhança.

O nrclrfbtipo l4Cì apresenta prirneira intorárea mais iunplzr que as demais porém estreita na

medida que o âllgulo de emergênr:ia do prinreiro par de seounclirras não é obluso. As rtervutas extcln¿ìs

acompanhtrm esta tcndôncia, sendo ft¡rternente encurv¿das para ciura, sem alargantcnto da lrase. Após o

plimeiro par, as nervuras secundárias tomân.ì-se opostas. O morlotrpo loi iniorahrtente comparado a

Llclictcres sacarolha (Sterouliaceae). No A[,CB, entretanto, só havìa espécimes provenientes de Goiás

e Mato Grosso. Comparações efetuadas no herbário SPF demonstraram o morf<rtìpo apresenta

sirnilaridacles com outras espécies de llclicfercs, como H. ct.s¡.tero, . gucrzu ttttc fo I ia e It. ve lutina.

Desse nìodo, opta-se por reoonhecer o morfotipo apeÍìas como Llclictere.s sp. (Sterouliaceae) mas com

grau baixo de incerteza.

O morfotrpo l4D apresenta nervação peroorÍento fiaca e muito prcxina entt e si Foi

inicialmente comparado a L,ippia alni/otia (Verbenaceae) e a Davilla rrrgr.r.rn (Dilleniaceae). O irnico

espécrme tagnrentado não apresenta caraoterístlcas suficientes que permitam a identif:rcação nem

rnesmo para exclusão de algr:ma dessas famílias.

O rnorfotipo l4E é reconhecido como Ziz,v¡thus joüzeito (Rharnnaceae), possuintlo sirnilalidade

surpreendente. A nervação percorrente é fraca, mas de paclrão sinuoso e entre elas sào visiveìs nervação

quatemária. Interessantemente só há um espécime neste morfotipo, clue pode ser ollseìvado na figura

30(páginalll)

A familia Rhamnaceae possui 58 gêneros e 900 espécies de distlibuiçào temperada, subhoprcal

e tropical, sendo pouco representada no Brasil. São árvores de 3 a 20 metros de altura, arbustos, lianas

ou subarbustos (Barroso, 1991a).

Zizypfurs .¡oaze¡ro é espécie arbórea, típica do sertão nordestino, embora seja de vegetação

secuntlária de caatinga (Rizzini, 1997\. O joazeìro possui folhagem perene, capaz de resistir à longa

estiagem do "verão" (Banoso, l99ta). L registrado no Raso da Clatarina, ltuaçu, Caetitó, Mucugô,

Serra do Mulato, Miguel Calmon, Cruz das Almas, Cachoeira, Roncador e Monte Santo.

() morfotipo 14F- corresponde a apenas unr espécime fiagrnentado, sem possibilidades de

identifìcação. Foi descrito isoladanente por apresentar nervação terciária percorrente associada a

outros padrões, senclo, poÌ-tanto, clistlnto dos dernais.



O norl-otìpo l4(l aprerscnta-sc: com ne r.vlção tcrcial ìa bast¿ntc sin'rila¡ ao do ntorfbtipo l4A_

rlìa:i seus cspécirnes ttã{r preservanr a logiiìo btsal, dil'icultando interpretações e nìesmo a inclusão no

relelrdo nrorfotipo,.iá quc não é possível visualizar a pliureira interárea ampla ou nervuras cxtemas.

['roi inicialrnente comparado a (íuuzttma ulnilòlia (Stelcuûaceae) nras sua ìdentifica$o nrìo é possível,

serÌdo considelado o alto grau de inceltez¿r n¿r su¿r inclusão na ûrmília Ste¡culiace¿re.

o) Outrzrs oaraoterísticas oL:sclvadas

Presença de nervuras intersecundárias.

I{á vários trpos de nervuras intersecundárias, muitas delas decone do simplcs encontro de

nervuras terciárias reticuladas ern padrão ortogonal, originando um tipo de nervura intel secuntlária

desc¡ita neste tlabalho como nelvula rntelsecundária composta, para diferenciar clas verdadei¡as

nelvuras ìntersecundárias, quê senanì nervuras com calibre das neruuras te¡ciárias que parte

diret¿mente da nervura prinìária. Em alguns câsos, as nelvuras secundárias são altemas ent¡e si mas são

opostas a intersecundárias llm outros casos, pode haver tantas intersecundárias que se toma dificil
reconhecer a p¡esença das secundárias, que são identi{Ìcadas apenas pelo seu maior trajeto no limbo

foliar. Pode oco¡rer tambóm que as intersecunclárias tenham calib¡e intermediário entre as nelvuL¿ts

seoundánas e terciár'ias. A ocorrência encontra-se sintetizada na tabcla 9B

Netvura secundária

tigura 24 - llustração de nervuras secundárias alternas entre si e opostas a intersecun{árias. A

diferenciação é feita pelo calibre clas nervuras.

Nervul¿ secundá¡ia

Nervura rntersecundária

Ne¡vura secundár'ia



,4. plesença dcsse tipo de nervação fircilita a difèrenciação de espócinres conr paclr'eics cicr

ttet vação sirn ilares.

I)ensidade <1e ncrvação

Embora a densidade da nervação apalerìtemente possa valiar nos clif'erentes esúgios do

desenvolvirnento de unra folha, a quantrdade final de nervuras secundárias orL nresmo de neLvuras

terciátias ó característica rclativamente fixa eur cada cspécie vegetal. Utilrzou-se esta câractcrística.

O rnorfbtipo l5 f'oi detìnido pela presença de ncrvação terciária densa e encontrâ-se subdivic{ldo

etn 5 glupos. Os nrorfotipos I 5A e l5ll só puderarn ser iclentifrcados com base nos Lrabalhos realizados

no herbário S PF'

O n.rorfotipo l5A representa espécimes de fonna fofiar oval estreita, conl ner-vura primária

levemente sinuosa, nervuras secundá¡ras opostas na região basal e alternas na região apical sendo sua

distribuição acrótona. São visíveìs nelvuras terciánas e quaternárras em paclrão denso. Não lorarn

encontrados espécimes com tal padrão de nervação durante os trabalhos no herbário AI.,CB, nem

mesnìo para comparações iniciais. Sua identihcação ocorreu devrdo aos estudos no herbário SPF com o

inturto de confìrmar a idcntificação do rnorlòtipo 16. Pode-sc oonstatar clue o rnorfòtrpo corresponcle a

Annt.tna crussifktrz (Annonaceere), baseando-sc ncste padrão denso de nervação. Encontra-se ilust¡ado

na figura 34 O herbálio SPF possui registro desta espécie em Forlniga, L,agoa Santa. Joacluim [ìeliclo e

Grão Mogol, MG; na Chapada do Céu e Minerros, GO; Chapada do Guimarães, M l, .Aurora do Norte,
'l'0, e ern Cortentina, BA, todas ocorlendo cm vegetação de cerrado. seia stricto.serr,rl seja cnr calnpos

e t¿rrnbórn em c¿urascal

O morforipo l5B possui carâcterístic¿rs semclhantes ao niorfotipo l5A, nlas a sul nclvaçio

qrtaternária é mais clensa e há muitas terciárias emergindo diretâmente da ner,,,r¡a priniária. O processo

cle identrficação foi bastante similar ao do morfictipo antenor. Foi identificaclo co¡lo ¡lnttoncr slehru
(,4nnonaceae). O helbário SPF registra esta espécie em Pemanlbuoo, Sergrpe, Alaqoas e Bahia em

diferentes vegetações, mas sempre em loc¿ris írmidos.

O morfotipo l5C apresenta nervação densa com nervlìras pclcorrentes ¿rssociadas com nervaçàg

reticulatla, tendo siclo iniciahnente comparado às espécies Passtflora alala (Passifloraceae), mas qLre

aprcsenta padrão tercrário diferenciado, Sterculitt speciosct (Sterculiaceae). apresentando paclrão

terciário similar ao espécime de Carnpo Fonloso, rìras com secunclánas collr rluso m¿ris retilíneo e con
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p¿ì(lÍão basitorìo qrle o espécinìe lossil não âprcsenta e a espéoie Sloancu ,¿uiunan.v.s (lrlaeocarpiroeac),

considerad¿r como a identrfìcaçiìo clo morf'otipo, conlòrme ilustração cla fìgura 35.

A espécie Sknnaa ,grriuttcnsls fòi docunrenlacl¿r cnr P¿rlmeilas (1080 nìelr.os dc altitutle), Porto

Seguro, Santa (lnrz da Clabrhll¿r. [,ençirrs, Ibicoara, ìVlala de [)oìs flnràos er¡ llcctlè, Pernarnl¡rrco. enr

São Paulo e no Pará eul Mata Atlântlca, mata oiliar, m¿lta de encosta ou ern vegetações nào inlornradas

l:]studos realizaclos no he¡bário SPli confinnarn a identifrcação do molfbtipo O padrão de

nervação é nruito sirnílar nas demais espéoies do gênero, rnas cada espécie possuí suas peouliaridades,

principalmcnte enr lelação a espessur¿r das nervuras mas tarnbém em relação ao patlrão telctário. As

úntcas espécies mais sinilares ao morfotrpo, fi. .florihunda, S. kttilòlia, S. ru.là e S. s-t,nanclru,

cotresponclem as espécimes amazônicos, espéoies bem menos provável de lepresentar a iclentihcação,

mas que por outro lado refòrçani a rdentifìcação genérica.

O morfbtipo l5D é constituído de um íurico espécime parcialmente lia-gmentaclo aplesentando

sccundárìas sub-¿rltemas de padrãro eucampdódronro e possuindo extemas. Nervuras terciári¿rs sahdo

drretâmente da netvum primána. fioi inrcialmente comparado a (iuantnttt ulmilòlia (StercuLaceae) e a

l'ct-s.;i.iktru olata, com o padrão terciário aparenta ser ligeiranrente difèrente

lìsLudos complemcntares no herbário SPIi parecem sLrgerir t¡ue o morfotipo realnìenle nào

coresponda a urna Stelculiaceae, mas sim a especic Iler¡.\santn llrrådd (Malvaceae).

O motlotìpo l5[:Ì aprtsclìta nervulas in te¡seoLrndárias propuarìcnte ditas, perpendiculares à

neruura prinrária. presentes em número cle trôs a quatro por cada interárea. [,oí inicialmonte comparado

a espécie Sr.¡lent¡.slen¡on morutsluchynts (Lamiaceae), nlas con.ì poucas similaridades. Os ¡at¡¿rlhos no

SPF confìrmaram csta pequelìa snnilaridade. Estudos baseaclos enl diferentes listas de cafaoteristicas

perrnitiram a identifìcação desse morfotipo aomo (ittllesi¿t ,ycorr¡¿ltxlerul ron (Phyto lacaceae). Pol se

trât¿r de outro conjunto de dados, optou-se por estudos comparativos no herbálio SP[i. Enlbora este

helbário não possua a espécie em questão, as variações morfológicas presentes nas espécies deste

gênero são cornpatíveis com o moúbtipo, pennitindo a confir'mação <ia identificação.

A família Phytolacaceae possui l7 gêneros pantroprcars, com distribuir;ão principalmente nas

Anléricas. São predominzrntemente helbáceas ou arbustivas, sendo raran.ìente ¿rrbóreas. O gènero

Gallc'sin correspoude a árvorc de grande porte, consìderada pa<lrão cle terras férteis, tarnbém conhecida

corno pau-d'alho (Joly, 1998) A espécie Gallcsru scorodotlendron foi rcgistrada em Ilelmonte, Ilhéus e

.l r rssa ri
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Anqulo clc cnlelqôncia tlas ne¡vuras seounclárias

C-'olllòrnte .1ii contentado na clcfirrição dc alquns moll'otipos, o ânguio cle emer gência clas

secLlndárias pocle scr caractcrística útil na clifercncração de grLrpos. bìssc ângulo no¡r'nalmente var.ia

elìtre -50('c 70", m¿rs ¡rode sel nluito variável. I)ocle oco¡rer tambóm do ângLrlo de emergôncra ssl rrylto
pe(ìLleno nìas o ctlrso da seoundária ser em ângulo rnais aberto em relação a nervura printarra, d o crsrt

do morf'otipo 16. Alem destas caractelístrcas o morlotipo âpreselìta lorna oboval estreitzl. rìcrvura

primária f'o¡te, ncl'vuras secundálias opostas na bastl toln¿rndo-se alternas elìl direção ao hpice, padrào

broqurdódromo e presença de interseculidárias no terço basal

O ntorfbtipo 16, no entanto, pode ser considerado como ur-n¿ì vâriaÇão n.rorfológica de A11r¡2¿t

cottaceü (Annonacezrc) e identificado através dos trabalhos no herbálio SPF'. A espécie ,4n¡o¡a
coï¡acea foi docurnentada em Andaraí, Mucugê, Rio das Contas (1340 metros cle altitucle), palmeiras.

Lençórs, Salvador, Jacobina e são Desidério presentes em campo rûpestre, carnpos gelais e cen.ado.

r\ identìficação de Annona usriacea não erzr possível apenas conì os registros clo herbário

ALCB. Ao analisar o gênero no herbário SPF, constatou-se que não somente o morlotrpo 16

correspondia de fato a espéoie erl questão, conìo se pode iclentificar duas out¡¿rs espécies clo nresmo

gêncro documentadas pebs rnorfbtipos I 5A e t5ts, conf-orme cornentaclo anterior.n.ìente.

O rnolfotipo 17, que exibe nervuras secundálias emr:rgindo em ângulo quase reto, inicralmente
Êoi subdrvidido em 3, mostrou-se conìportar (luatro espécies.

O nlorfotípo l7¡\ exibe folhas elípticas com nervura primária larga e rasa, cour ¡raior
espessan.ìento na base e nervação secundária abundante Foi rnicialmente comparado a três espéoies:

Jlrr¡sintu¡tt gunucttsis e Ì'1. ruhe¡'ccns (Moraceae) e a (t¡nclr¡carpus ¿Kt(lcn[tlas (llutaoeae). f:studanclo-

se o padrão cle nervação terciária e o curso clas neivuras secunclárias, pode-se estabelccer., com grau tle
nrodemdo a baixo de ìncerteza, que o morfotipo coresponda a ('onch.carptts tliadettctÍtt.t

A fanlília Rutaceae possur 150 gêneros e aproximadamente 1.600 espécies tr.oprcais e

subtropicats e também em regiões temperadas do Hemislërio Sul. No Brasil são 29 *qôneros e lg2
cspécies São árvores. arbustos, s¡.tbarbustos ou ervas (lJarroso, l99la). A espécie ('onchocarltt.r5

tlia¿lentttu'v foi rcgistrada em Cìruz das Almas" Jussari e Ibjcaí em floresta estacional e rnat¿r nlesófila

Um dos espécimes orir¡inalmente no morfotipo l7A, o l0-la, apresenta nervura primária cle

menol c¿libre e n]enor densidadc de neruuras secundárias e fòr identificado isoladamente como
llattvollìo brasìlicnsi't (Apocynaceae). Grau nrocierado cle incertcza por si tr¿ìtar cle um ú¡ìco espécrme
fìagnrcntatlo.
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¡\ tiu¡rilra r\pocyrraceae âpr.esenta rnais de 2 000 espécics, ern 200 gònelos seiìunclo Joly ( l99g)
e enl l0O -uôtleros segtrndo ilanoso (l99lb), sendo plantas tropicais e subtropicais, ooaslona¡Ììente
tclltperirdas. :irvolcs. a¡btLstos, ervas ou trepadeiras No tlrasil ocorrenì 4l gôneros e .17(r espéctes
(lìarloso' I99lL¡) Vive lanto nos canlpos quanto r.ìas nlatâs (Joly, 1998) Folhas gcralr¡re¡te sinr¡rles
sendo que Sli¡tccttnru e Pcllalc.t apresel.ìtarn follias peltadas (Ilarroso, l99lb). A espécie lkru|ollìo
htn.siliansi.s Iòi registlada em llhéus e [Jna, em mata ombrófila densa.

O morlbtrpo l7lì possui forma aproxrmadamente obovada, colrì nervura primária fiaca, sendo
identilicado conx> Iler psttmtriory,åa (Aquifblìaceae) de acorclo com a espessurû, ângulo cle erner.gência
e curso d¿rs neruuras seoundárias. Grau moclerado de incerteza por se tratar de um irnico espécime
liagncntacl<r

A làmília Acluiloliaceae possui três gêneros de larga distlibur@o ras zorìas tern¡reradas segunclo
Jolv (1998) e três gôneros e aproximaclamente 4-50 espécies subtroprcais e tropicais sequnclo lìar¡oso
(I99la) são álvores ou arhttstos com folhas perencs e sìmples. No Rrasil ooorrem rnuitas espécres de
1/ex, com f'olhas pequena-s ou bem desenvolvidas, hsas ou com dentes.

O molfbtipo lTCl tarnbém cortesponde a um espécime fiagmentado, mas poss¡ri caractcrístrcas
únicas su¿r tletvuta plimhda é extremamente f'orte, mesmo para a regrão próxirna ao pecioÌo e suas
sectrn<iárias emelgelÌì ern ângulo reto. É comparado a três gêneros: Prolittt¡t hahianunt ([ìur-seraceae),
(ieis.sr¡ntcria n¡ri(h (^canthaceae) e Llelico¡tlis þÍtrcnlose (Moraceae). Não há como reconhecer este
nrorfotipo devido a lalta de outras caracte rística.s.

o rnorl'otìpo l[ì apresenta ângulo dc emergêncìa das secundárias bem pequeno e as sec'ndárias
otlrs¿lm quasè paralelas a lleruLlra primária. A primeira interárea é ligeirarnente nrais a¡rpla e ocoffem
lìervulas extel.nas enr padrão diferenciado por não expandirem a lâmina f'oliar com geral¡rente ocorrc
l\s cotlparaçòes vietanr ressaltar a importância dessas írltimas camcterísticas porque elas foranr
cornparadas, assim como os espócimcs do morf'otipo l0 a família Sterculiaceae e Malvaceae. o
leplesentante da làmília Stercullaceae e Ilelicterc.s guozumaefolio" e o espécìrne utilizaclo para a

rdentilrcação desto gnrpo f'or a Malvaceae J ida conlilò)ru.

compa|ações efetuadas no herbário SpF confirna¡arn que o n'å,.rotipn rg corresponcra a
variações rnorlológrcas presentes na espécie 

^5ir1a conlilotia. Entretanto, outras espécies cle .\i¿l¿, como
S cautlata' tanrbém aprescntam tars variações, cle modo que se considera mais seguro que o morlbtrpo
seja apenzu considerado .\irla sp.



O morlbti¡.ro l9 trpresenta fèrçòes particulares :xr possuir nervuras sccuntlári¿rs enr ângulo cluasc

reto na polção b¿sal <ia l'olha, lrrntanrcntc corìì nervulAs secunclár'ias emerginclo cotn 70 a 80". Ir.s ta

car¿ìcteristica é observada em nelvuras lobadas, conforr¡e dernons tra .V¿¡'t:u lirt .slrfukt (S tercrr I iaoeae).

lrrstLrdos conrp lemen tirres efètuaclos no herbário SP[ì inclìcararn que lìe11ì senr¡rr.c a r:spúcic

Stercu/itt \triolo apïesentà nervação secundária oposta, ernbora possa cor¡esponcler ao morlotipo er¡
clucstão O problema reoonhect<{o, rlo entânto, refere-se ao caráter fra!.mentado do fóssil, difìcultancjo o

Iev¡ìntanìelìÎo de todas as camcteríslicas cliagnósticas. fìoi observado que as nervuras perpencl iculares a
ttervura pritnírlia poderia corresponder a ne¡vuras percorfentes simples, podendo ser comparadas a
vh'ias outras espécies. o morlotipo fbi consideratlo sern identilicação possível

O morlotrpo 20 não aplesenta nenhuma caraoterística que o enquaclre nos nrorfol.ipos ante¡ores
e não loi reconhccido pelas fotos disponiveis do herbário AI,CB. O únrco espécìn.re desse ¡ror.fotipo
aptesenta nervura tìlrte na base, que perde identidade em direção aprcal, as secunclárias próximas a base

se bì1ìllcam lnas não há indicações dc netva@o broquidódrorna, o ângulo de ernelgência nào se altera

muito, mas a.s secunclárias possuenl culsos mais inclinaclos en direção ao ápice e a base pam sel.

cordada e/ou assimétrica. Não foi possivel a identificação deste morfotipo.

Cons itlerando-se torlas as ottze caracteristicas que permitíram irientifìoação clas espécies, houve
identifìcação apenas entre as farnífias cle maior ocor:ôncia da camcterístic¿ em questão. Os melhores
dcscmpenhos ûcorrelam erìtre os rcpresentantes com delìtes e corn presença de pcrcorrentes, segurcio cle

prcsença dc extemas, principalmente pela sìmìlaridade tle nerwação clas färnílias Malvace¿Lo,

Sterculiaceae, Bomb¿rcaceae e T illaceae. Presença de nervação broquidódroma pennitiu a iclentifioação
de um rlolfotipo cntl(] as fanlilias que mais apresentavan a característic¿rs e clois morlotipos entl.e as

lhrrrilias r:as.¡rrais a callctcrrsticu er¡ rrrenos freqücntc (tahcla 9A e 91.ì) l:nllL.trnto- csll orglìl lzaçiì()
pot caractelisticas pode vit a ser nrurto útll na elabora$o cle chaves r:licotômicas que facrlitem a
identificação de espécies baseando-se apenas enì suas características foliares.

'l'oclas as espécres utiltzadas pan o reconhecimento clos morfotrpos encontram-se reuniclas en.l

tr'ês tabclas: a das espécies que permitiratr iclenti{Ìcação, a tlas espécies em estudo e clos especil.es tlue
permitirzrnt a rdentificação, cliferenciando-se da prinreira por apresentar sornente as características clo

espécime utilizado e não todas as infornrações clisponiveis sobre aquele táxon A ter.oei¡a tabela será
utilizado para conìparaÈão com os estudos fisionômicos.



Uspócic (liunilia )

(ìr¡rr clo ircc¡ tcz¡
Altutilltt s¡t .

(ñlalr accac)
Moclcr aclo a baixo

Alch¡¡crnct t t ill¡n c t v¡d
(Euphorbiaccac)

Modclailo

Altnrnt coriacert
(Annonaccac)

l4!!1!.o Þqtg

Attttotta crnsifòIicr
(Annonaccac)
Muíto bai\o
Annona glahnr
(Aunonaccac)
MuÌto baixo

Mr¡ito at¡Lrndlrrtc ras nralas t{o sul
do Br'rìs¡l (SclrLLltz- 1990) No
horbário Al.,C-U: jaoobina. l-cnçóis.
Moro do Chapóu. Piatã. Pindobaçu,
Válzca do Poço. IbirapiLanga. [ìarra
do Vcntlcs. lli,'rl¡rs ( orrtas t'Jrr.,s"n
Andarai. Muongô- Sal','ador. Sâo
Dosrdério. Jacobina. Iìio das Contas.

Aparisthmlun cord(r tu Ìn
([Ìuphorbiaccac)
lvloclerado

!¡L!t¡¡-qi¡ip."l,q"çól! --C'offcnt.in¡, BA: ahair;¡ã ¡;;

lìa n i.s I an op.s i,s tnentltani/ìtlio

Guimarãcs, Joaquim f clício. Lagoa
Sarrln c Fomrga- MGt ¡\u¡on do
Noflc. tO
S¡lrrdor'. BÂ: Santlt l-uzir do ltal¡r,
SEr: Maragogi. Al- c lpojoca. P[ì

(M¡þ,tglUu"qtc) !ì15q
lì a n is t e rio¡t.t i s :; t a I I a ri.s
(Nlaþighiaccac)
Modcrado a baixo
tt('H0ll lLl Sp

(Bcgoniaccac)
MuiLo bâixo
Pigul itäi i /ìnìi l: ;i t
./i.rry'rcril ( [ìc goniacac)
ll aixo
i'õit:i,p¡c,satnii¡i- -
(Cccropiaccac)
Ilarxo

Lcnçóìs. Ilhóus. ltubcrií. Una.
WcnccslaLr Cuimarãcs. Santa Cnlz
da Cabrália- Eunápolis. Ca¡ar clas,

þlqsrËJ!ee!st_
[Jna

'l'ucano- .l¡cobina
Iìrbe rra do Polnbal

Oen tropogott cornìt ltrs
(Carnpanr.rlaccac)
Muito baixo
a']niiocq rnì"s --- ^-

cch inocorpus
([irphorbiaceac)
Modcrado a baìrcr

Chapadinha cm Lcnçóis ç n¡ Scu.¿r

rraí. Mucugô- Scn ¡ da

do 'lorubadol crn Jacobina
caìiiõc'ia. sa'.ri añ; <ta Caúãha
Sorra do T'ombador. Ipir'á. São
Iiclioc- Jacol¡ina c It¿buna

Morpr:rá

Palaguaçu, Itaetc. S¡ò Scb,rstìâò-ão

(Rutaccac)
Moclcr¡do a bairo

Pussc, l,anr¡rrio do Plssc- Cainl c

cslacloual scmidccidLtal

Salvador

Mata Âtlânl.ica

[Jna. Ilhéus c Mata clc l)ois lrnrãos.
Pìri

labe la 6 - I(elaçào clas espécies icle¡rtificadas aos morlotipos tlcscritos em C¿¡rpo fìomoso, BA

Caatirrga o cíìnìpo
nlpcstre

Chrplda Dilnrrntrna cm
Seabra, Moro do Chapóu. Ituberá,
E¡tlc Rios c Santa Cruz Cab¡áha

lbicaraí. Cruz rlas Almas, Jussari

Iflo¡csta ombrólÌla dcnsa
cratrnga albórca dcnsa c
fìorcsk¡ cstacional
Florcsta ontb¡ólìla dcnsa.
florcsta estacional e

Praia, mata ciliar. rnata
clc grotão, ccrrado. mata
cstaciolìal c Íìlíì ta
ombrófila dcnsa

(iA / (rC

lìesturga, mata ciliar
rnata cstacional c caaLlrìga

Mata hrgróñla pcrtLrbada
e Mata mcsófta

I I D/l2D

- 4c--

t7A
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i r i,,,,ratì ir,.i,i, iil ti:i,.i ti.,

((ionlalaccac)
[Jarxo a ¡lodcratlo
l', ì,ìi ¡ rì ¡ iiìi,n iìt,li
(lJoraqilaccac 

)

i\,loclcrad<r

I)ãviIIú.flc)cuosu
(Dillcniaccac)

.4pqll!_qgqp,qqção
I )n,non ¡d cecc¡nau
(Gcsncriaccac)
ßaixo

Sào [)csidórìo. A¡nazônl¿l,).to r./ùstu(jno. t\¡Ììazonla ì L.c¡Tíìdo. I lß 
]iil

S,il'ìi.ri,,rc São.{ób¿ìiaiã; ¡¿;ijilJ iV;¡o;o;";;;;t;iii,i,,üi,i i iiit j

ll

liilope t\.'p cil k:) k¡c s--..
(l-antiaccac)
Moclclaclo
i,.i' R, i ¿ h l, i ;,i; ¡ ¿ t; ¿n
([,amiaccac)
l]arro a nrodcraclo

Ca'açari. Bcln.onrc- Sanra C--ruz on I Dunu. 
" 

¡.csrinqa arbórca I ;;.- I

:.:;::,::, 

r'la¡roa \a'|va<'ior 
rn,-

I 

l\arra citiar , iul 
f

Mrr.rrg.'c Br.rn tl.,¡ lislivu I iuharb,,st, dc 2,n cn, -] xl) I

I 
rrntr cilirrr. ciuìt)os gcrîrs I i

crio - Mogor c ltrrc¡rrbirr. MU 
I c cillìrpo rtl,csll-c I i

ll'rci
lìctr.,rrc. Jr¡ss¡¡rr e lthiris 

I 
Mn,u d.."bn,.,, j ,,, i

( i d I I c s i 0 .\ c o r;d ( ;t c rui a;
(Phi,tolacaccac)
[Jaixo
flalittere:; sp.
(S tclculiaccac)
Muito baixo
l! e n s s cut ti ct ti ulti oe
(Ma lvaccac)
IJaixo a modc¡ado

iClc¡.r¡do

l

H,ri;tk;aai¡ot; --
(Ohr-r,sobalanaccac)
Modcrado

Itvpt i.t ÐntÌt ¡flore
!.il¡l-'tt"s1t") : ¡Jiq!'

Ilex psontt<tphilcr
(Aquiloliaccac)
Modcrado

Pcsqucila. PI

l,amarão do Passc. .laco6inaì ttira
dc Santara

./ocafttt?d¿t inrinii
(Bignoniaccac)
Modcrado a alto

(birc,,tllì¡ l]Â: Soror¡. MT c Sìo
Paulo. SP

J,i t:ct¡t itt li ¡r¡ro li.¡
(C-hn,sobllanaccac)

ßarrcirrs 
| ,.",r.a,

Porto Scgrrro I M:rta Ar kìntrca
I

I

Þalnrcilas. Rio do pircs. A,,darui.-] Mair cifiui, in:rra rjC
Muctr¡c- Piatlt Morro do flra¡rctr- | grolìo- r¡¡lttíì clc alrirudc c
tvllg 'jt r itt turì. Lqrìçots. Scl.r.a da I prilrciplLrrcntc (.iullDo('h:rpirdinlra. R ir_rs tlts Ct.,ntus. i ¡rrocst'rc
Jlcobilir I

Itncrrc. Unr c Lrìlrc R jos I Mrt¡, Atlirrti,,,,

i

Lrrcost¡ rl.r Sclr.:r ch' lorrrb¡rlor. 
" I 

n.u".i"atlrniicir rlirz¿rniAr:rir. 
] il:lì;J't*''. "i";"ì'.,i

Mocleraclo
Lurh(tt \r thlt/l(trc

Claatirrga dcgradach

I-abela 6 (cont) Relação das espócies iclcntifìca¿las zros r,o,fotrpos dcsc¡itos .:nr (ìa'po fiornroso, IJA
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t, u ruiì, ì r;iì',ì ì i t nìi ì i
]ilìignoniaccacl
i l\ru
I i h t,tt t t t t.t,u, t t,,, 1,, ri,,,,

I lC elrrstr aecut ) lluiru
| /'o"on n crri i:ialic¡:ìì'

( llrPirdlt IJiurra¡¡l¡rìíì los rììurìic¡l)rr)s
dc l.cnçóis- MucLrsô e tìutrc lllos
Abacti. Palmcilas- Anrólia
Ilodrrgucs. Campo Alcglc dc
l,oLrldcs- ltabc¡aba. Andarai u
J rcol¡ina
ì .cnçùrs. Scna ch Clrlrpadirrln

t i;o;;.- C""tiõir. -ì."i'¡-à;
Sant¿ra. Paramirim c Cactitó

Santa CrLrz da Cabrália c Rio das

Morro clo Chapéu

Rio,t.' Còìù.. CacûtóJòriç."

Lcrrçöis, P:rlrncrlas. Ib icoai:u. Polto

ata ombrolila dcnsa

Scguro, Santa Cruz da Cabrália
M 4l4s Qss_1sue!.Pf -14. qq

Vcgctação não inlbmrada

Arvoro dc 2Ìl cm lnal.a
ciliar dc cantpo rtrpcstrc

T'abela 6 (cont) - Relação das espécies identificaclas aos morfotipos desclitos enr (ìar.npo F.r..roso_ IJA
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Lssari. Scrra do Tcirnoso

Canriii' r,+r".itrc. rñ,rs¡Eio

Cairu. E*lãpohs, U,ra.

ca¿ìlinga - ccnado

SebasLiâo do Passc. Wcnccslau
Guimarãcs. Ilhéus.
Ra.o da-.C"dñt Ìüi;', C,.,rcììi¿
Mucugô- Scrua do Mulato. Migucl
Calmor. Crut. das Ah¡as.
C'achocira. Rorrcador c Montc Salto

lltì

clìcosta
r cilar c

_-l_,
mata de 

]

Florcsta scrnidccidual

llt

i-rc-

Mata ALlántica
ombóhla dcnsa c
ci liar
¡ãti,rg,,--- -

lr-t¿ìtir

n1â[a



Lt!P99!9

Ad iti0stcttltn sl) .

( lìLrplrolbiaccac)

A lovsitt vir¡nkt
rygtÞr!9S"qcl
Apaibl tihou rhotr
'I iliaccac)

lìegon io trisat
(tscgoniaocac)

Cnmpo Formoso. Macn-juba

ll ro,¡i ntt n cu i rn ens i,¡

(Moraccac)

Morro do CliapóLr. ltabcraba,
(":tclro('iIl. W\'rìc(sl:rr¡ (ìr¡irrr¡¡r lics

lì ro ¡'i ¡¡t t n r u be s ce n.:

LM or l-c--cì-¿19)

[ntrc Rios, Porto Scguro. Migucl
(-lalmon

Byr.;oninta.scricen
(Malp ighiaccao)

l,cnçóis, Sclla da Chrpadinha,
Andarai- Jacobina- Scrra dr-r
'[ ombador c
Santo Amaro, Caravclas, Entrc
Rios, Rclmontc, LJarrciras, Sâo
Dcsrclcrio c Vlla dc l)ois lrnrios.
PE

(.'ctbrulccr sp

l:L,gl ¿g yqggqçii_u

(MSltq.çacJ,_
( ) i s s ct rnp c lo,s uul ro mo rp h tr
(Mgltspct4ltg,git-o)
(\n tlio trichockttlct

[ìlorcsta onrbr'ó lì
mata cilial crr
Itrpcstrt.
cstacional c ca r-l ¿

i'tóii.iiir órii6i¿li

mbr'ó lìla clcnsa-
:ìr crn canìpo

llo¡ csta
c ca t-l asco

ii6;ólira A;ii.s¿;

;ð;ü;

!)o¡¡g14qcc¡¡c)

Palrnci¡as- Santa Cruz. da
('lbr¿i lra. Urrr. V¡rndo \oro,
Riodas ('ontas, Salr rdr.lr- E¡rtlc
Rios, Ândiuai, LaL¡ro clc Frcitas,
MaL¡ dc São João. c Mala dc Dols

Caatrnga

c l:inlrc Rios

Irnlãocs, PË

)icalla ntat:rotcru

4B

riiiirD
ilu / l,rB

- f"\ --

t4a lp ighijLcc-ac) ___
linnotum ttffit.ta
(lcacinaccac)

anla t.¡1tz

MaLa dc c

c ccrrado

São Francisco do Condc

¡;;;¡t¿"¿".iãlr,ft;;ã

S;I.,'';,rôi. a Sã. $ú;rã;-ã;
Passó

ncosta, rcsLrnga

(Crrcurbitaccac)
(;e¡.\some r¡a nit¡do
(A-o¡lgllqcqgl__

Canìpo rupcstrc
grotão- Mata
rcstrnga c rcgiãc

da Cabrália c ltapoã. Salvador

'raçari, BclrronLe , Santa Cmz

Porlo Scguro c S¡nta Cmz da

(ìuazu mo u lnti/òlia
(S tcrculiacoae)

it i t ¡ iii i li: iì i i' ¡,,ìrc n tì.' ii
(Moraccac)

Cabráìia
tr"" Vist. iô'[ì'¡lr;r (hrqqLraçrù

pcstrc- mata dc
lata Atlânlica.
rcgião dc dunas

Vcgclação

Sio Joio. lì¡rtrc lìios, Sllradol
a Cmz da Cabr¿ilia. N4ata dc

Crrnlçlri. Corrdc c Cairu _

Iìlorcsta ombró

l]arra do Rocha

l7A

não rnlorrnad¡

Vcgctação

l2l)

I'atrela 7 - I{elação das espécìes cor.nparadas aos mollotipos rnas c¡r.rc foram .e-ieitaclas

Du as e rcst

Dcsdc l Arg.'ntirn, incluindo M I

c MS. Bahia: Rio das ( olltas,
Cachoci¡a. Camaçar-i, Jacobina.

1ì la clcns¡r

não urlonnada

Vcgol.açõcs

São Dcsidér'io c Mipucl Cahron
Ilhéus. l)ortu Scgrrro- Bc lrnontu-
Una, Wcnccslau Gl¡intarãcs c

\4a1a -clc 
Dors Imãos. Pfì

inga arbórca

scnr idcc ich

llB

S ¡ìAO

--.. 
"staciolxìlral

:bó;ca c dr,nasRcslinga artórc

6A

Mala ornbró

t3A

Mala dc rcstinga

14D

úmid¡
Mata

ItA

mata dc
florcstâ
cs¡ ado c

lsulìga c rììala -

'ó1ìià 
d;ñú.

crcosta.
cstacional,

9_îlìrpo$p!$c,
mbróf rla clensa

dcnsa

llc

9t)
(4-9a)

I"lorcsta ombróf r

r0A

t0B
l4A
t4c
l5D
f,L-
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i IlJl,i:t,;,,.i ¡y,,,t, ,uu, ¡, , / ,,
I t.S tgig¡!1¡icc uc t
l, I lr,ltctr'rc, .rar tn,llut
i(Stc¡cr¡lii¡cr'lrc)

aL¡;;;,,(' ;r;t:;;;;
j (Cl!¡rlsob:rla¡accac)

I I i¡tptu ohtili'ln
| (Vclbcnrccrc)

Mcloch¡a heþfl¡fòlio
(S lcrculraccac)

(Pl ssr fì orlc,;a c)

Chaprcla DianranLirra. ììA c

1:,¿l-eeLS. l!!! --( ioiáis c Maf o (ìrosso

0 a lalû

Pûran¡a hrarze lberg¡¡
(Malvaccac)

llhóLrs

l'ou le r¡a scylct loph0ra

Scllr Jl Clr¿rIlrtlrrllr. l'irlrtttttirs.
Pico das Almas c Rio drs Corlas
a'i¡iió¡i;i li;i¡;¡ii i..;;; io
Orobozìnho
('urnc1c, t ltta. Sio Sclxsliio do
Passo, Porto Scgulo- Placlo.

Carnaçari c SanLa Cmz da
Cabrá lia

l'rot¡un hrihi¿.ntit
(Bulsclaccac)
Sida cordi./òlicr
(Malvaccac)

Clc¡ r rtlo

Mor¡o clo ClhapéLr- Scrua da

Chap¡dinh¡

nt icron tho (Moh lccac)

Entrc Rios

Mata ¡rcr-tublcla

Canrpo rrr¡rcstrc

ñìüa ónitr'¿üii ¿c,iin 
"gilP.991I!

Flolcsta ollb¡rifila dcnsa,
fìorcsta cstacional c
rcslinga

(Sjmaroubaccac)

¡;rum ðìri. àa Lïuiãtra.

So !eno.tta non nonost0chvrus
([-amiaccac)

Mata dc São Joâo
São Scbastião do Passc. Jcquió
Poçõcs. Jacobina. Ruv Barbosa,
l'cira dc Sanl.ana, Clu¿ das
AImas- Cachocira, Cor.rtcndas do

\lcrcu lia spccio.su
(Stcrculiaccac)
Sten:Ltlitt slriatc¡
(S tcrculiaceac)

Sincor'á c Clrnrpo Fonnoso

Brcjinhos, Xiquc-Xrquc. Mundo

'l arntina Iia actinoph¡'llo

Novo c ltabcraba
Santa Citrz_-ü Cnt'Lálit-..ò

Clampo nrpcstrc

7'c rnstt oe n¡0 t

Vcgetaçâo nâo inf ormada

N ilo Pccanha

Rcstnlgâ arbóro¿ì

Rcstinga- ili
cslacional c caatinga

(Mcr lva,-cat)

l___

l-5c

I -51)

I{ios c Polto Scguro

Porto Scguro, Born
l,apa. Saut¿ì Maria da
São Francisco

Ïabcla 7 (cont ) - Iìelação das espéoies comparadas aos rnorf'otipos nìas que lbmm releilaclas

CorÌtaLo caatrnga c
llorcsta cstaoional. campo

llhóus

t0A

al;à¡;ii, D'r'rr,r"tinn. cnr Prrd.r.
Andaraí. Salvador c Abaira

lilorcsta ourbróhla dcnsa

Picadão- Condc. Balrolâr.rdia

lloresta csLaciorìal

Valcnça, Sirnõcs Filho c nas
du rtas do ¡\b¡rcló. Stlvado¡

Margcm de cstrada

Jcsus da
Vir.ória c

Vòs¿ñ¿é¿a

l4A

in['onnadas
M¿ìta atlálrticâ c c¿rali¡rpa

t0A

Rcstrngl

.,1

I r5B

tofl

DrLna, rcslinga arbór'ca c
c¿lnpo r1rpcsue
Flolcsta ombr'ó[ila
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trspóoi9
Álchoc rne¿t I riltlinc n'itt

(Lluphor biaccae)

Annona cr¡riata¿t

_,,- l4qlrqqsetÐ,, _

A n n ott ct c: r'a.s i fö I i a

-- -Uq1lq'l-n,"ql")Annotta glabrtt
($n911ceae)

A pa ri,s l h n i u nt co ftl a tu rt

[,ocalidacic
S"r," d<i drite. .lacot-. ina

-€,lp!eÞB"c!Ð__ __
lcriopsi.s ntc nb ron ifòlict

Ban t.: lerktps Is s tc I lu ris
lvt¡lprg!¡¡1tsg-it,")

Malpiehiaccrc)

Begon ia .lischeri
(Þscolagseç)

Bcgonia ren i/ìtrntis

al'ap;¿la ¡ó.i

Iìio das (ìon tas

(: e c ro p ¡ q .\.r Yt t i I i ti

çs"¡spllçg$l
Centopogon coft|Ltttts

(Campanulaccac)

EmLrassai, Sal

t.,eniOis

\tóg.:t,iiiü
Árvore n¿r transição
celado pttla nala
ornbró [ì ia clensa

c,i"rr", iiii,r"iti"

O h ae ktc o rpu s e c h r nlco rp u s

i9c19)

(F,upholb iaccac)

-m i i õ I o r ¡n i i i it a ¡ ¿.il (, n,,; -

LJn a

, _ (þEsg¡çL
('.onnoru,s su l¡e rostt:s

-tce_,1'lllq!gi1ù
(onlio t richoc loda

(Boraginaccac)

'fucano

Rio das Contas

Þ;i; --

Mor'Iòtipo
IOI)

Bonito, Chapa<la Diamantina

lpu á

Salv¿dor

]na cnr \4atâ Atlân1icâ

Serra da Clrapaclinha,

'f rc¡radcirn vc¡lirycl cll

liriope h¡4rcnioide.s

ci!!tu.s.l.
[:ilva ereta e suculenta

JILþi,eJo

I-,ençóis

Arbusto el.n mata
estacional

,t'.a '¿"itópid-.'

J ussali

São Desidério

l,)'ìope hypoleurcr

( ict I I c.¡ i¿t s co rotÌ t¡d cn¿l rut
q¡y,toluc1ge¿1Ð

Itcr¡ssot1ti0 tíuhüc

llgrll!!n")

Snh

Arbusto em floresta
estacional

(t try1gþqlg¡igeae)

;,1ói

041!q.çqÐ_
] t¡rtelle c¡li0t0

Arvole em mata ciliar

'labela 8 - Síntese das localidades c vegetaÇõcs
os nrorfotipos estavanl prcsentes.

Igrapiirna

Subarbust<t enr cct rado

Ã.t ri¿ã:nr e,r 
..'-.

vegetação secr¡ndária

Grão - Mogol. MCì

Mucugê

llehnon te

.. 
I'c.si1rciñ, nn

i.ãn'aiio ¿o Þäsc

dc florcsta onlb¡ólìla
dcnsa

cm mata ciliar

- plo]rlrq e-Ig
Subarbusto de 2m

Arvore em mata de
canr brL¡ca

nas c¡uais :rs espéoies utilizaclas na conrparação conr

Ciltrtga dcg,ï,dàda

An,oLc cnt catlpo
rr¡l)csIrc
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H.1,p t i.s I t t ! t'.s t' t' n.s

,- (Ltqr¡rcgr_e)
II-t'¡tris mu!t¡lhu-u

_ -(1,,¡rniaccac)
IIax ¡tscrtnnto¡thi!a

__14s!rf_blg.ç39)
.Jttcttrontlct ¡tjtwt¡¡ -

( Bignorriaccac )

Ltcania litoralis

-_ 
-Glu:gÞqþ3!eqe)Luchea granrti¡k,rn - -

('f iliaceae)
I¡mdia conlata
(Bignoniaceae)

- Mryl",r^ **r,,tf7*r* -
(Celastraceae)

I'u try ¡n ia rn,r"" I ln tn-
(Malvaceae)

Pi pe r tcc,totl i i /ò licr
(Pipcraccac)

I ) I u ke na I ia ta nt t u¡ ida.ç

_ - _GsplerÞ1?eeel
l'ntnu.s sallow¡ -

(Rosaccac)

Barrcrras

I)orto Scgrrrtl

liio do prrcs

LJna

(.lorrcrr tilt¿l Arbusto cnt ccl'rado conl
florcsl.a galcria

Ccrraclo

-Mata 
Atlântica

-ÃnCIic 
dc 2-5nl ctu ntitã
dc altitudc

Á.r'orc cnl Mata
Atlântica

Boqueiño, Lençóis

Abalra

lLauvo I /ìa h ra s i I ie ns i.ç

(Apocrnaccac)

ll.< t I I ¡ n i a bcth i e n.y i :;
(Annonaccac)

Ìù¡ I I in ia st.,lvct t i cct

(Annonaccae)
Sc h et s I i o n i a h trt r- i I rc tI s ß

_ (Euphodriaccac)

Par Inácio" Palrneiras

Seraiã Chapadinna,
Lenç<lis

Caetité

b,ntre Rtos

9B

-- rÆ

_ _(4-e!)
t78

---tD

llÃ
(23-7c)

Arvore de 2,5m em
floresta decidual

Arbusto escandente eln
floresta estacional

semidecidual

'l'c 
t rq.r ty I kl i u m h ra.si I i e n s is

(Olacaccac)

st()ot,tco nt i an en si.ç

(Elaeocarpaceac)

I'istnict lati./òtia
(Guttilbrac : Clusiaccae)

Zizyphu.s.joazcirut
(Rhamnaceae)

Kro dits Coutas

I lhcus

tlh¿,,s 
-

Arvore da Mata
Atlântica

Erva em canlpos

Morro do Chapéu

- 
,qrgòfirn-a -

Arvore de lOrn em
rnata de grotão

Trepacleira herbácea

__ -em caatinga

'fabela 8 (cont.) - Síntese das

t3D

lô
(22-3p)

rupest

Morro do Pai Inácio
( I 080m), Palmeiras

res

Sena do -feimoso. 
Jussari

Arvore de 4m em
cerrado

4
(20-l i)

Arbusto de 3m em
mata ombrófila densa

Wcnccslau Guimarães

Arvore de l0m em
vegeta$o secundária

l0A

3A

Øs4
l3A

An,orc dc 2rn cm nlata

elbrlqiqt¡pgatpeqr"

Morro em ltuaçu

localidades e vegetações nas quais as espécies
conl os morfotipos estavam presentes

[ìosque inundável

Arvore de 7ln em r¡rata
de encosta

7A

t7A
(l 0-l a)

Arvore de 6m em
floresta semidecidual

l3F

Arvore em mata
ombrófila densa

Arvore na beira da
estrada

I IA
(4-3a)

7D

.¡-t ¡tjrj )

lNShlUI0 LL r iOCl,.lvClAS _ USp_ LJtttLt()TECA

r5c

3A
(23-e\

utilizadas na comparação

7B

l4E

t00



amílla

A¡acardiaceae

ADocvnâceae
i

iAquifoLaceae

Asslmetfla

lAsclep

Bignoniaceae

Mlcro I ou lì

i5 spp em 8-

il,Q gèpros 
l

114 spp em 8- i

onvolvulaceae

Actrnód¡oma

hl. sobalanac.eae

Cucurbitaceae

Elae

roqurdódro

rufhroxvlaceae

lma
até 14 spp em
6-7 gêneros

IJ

pp em
êneros

té 19 spp em 
;

ucampdódro Folte

l2 sèneros
ate 19 spp enr 

1

ûra

pp em
êneros

8-r2

lc

ré1

spp em

Tabela 9A - Número de gêneros e esÐécies com algumas das câracterísticas analisaclas. 
I r:) I

9,9!9ISl

spp em 9 27 spp em 20
'ìeros !¡êneros

pp em
neros

l0 spp t

lgeneroS

15 spp em 12

'+-,i-

ìaté 7 spp em I

) ueneros l

l7 spp em 4 L2 spp em 3

6 spp enr 5

115 spp em 5 ;25 spp em L I
^t^fleneros lllenefos

gêneros, 12 ;gèneros

I

Õs

spp em 6

té 14 spp enr

Ì6 ssn em l

gênero



iGuttrferae

generos
spp em I

Lamlaceae

Asslmetfla tCoflácea

t12 spp em I l

]gêneros

Lau¡aceae

42 spp em 9

Lythra ceâe

Ìĝeneros

I

i

alnr gh raceae

rdentr

Malvaceae

spp em
ros

Actlnódroma

54 ssp em L

sêneros

Ssppem4
gêneros

identifi

52 spp ent l5
gênelos.25
en Hypris

P!!9q99e"
Rosaceae

oraceae I

Aroquaodrò Eucampdocìro Fone

Rutaceae

141 spp em 26

caçao

I I rge:lgl-Ò-s --_ -
3j spp eln 7 l') spp errt S rderrtilìerç.r.

ì7 spp em 8-

57 spp em 15

r den tificação

2l spp em l9 3l spp em l 7

generos

o

géneros gènelos

59sppem l5
gêneros

Tabela 9A (cont ) - lrtúmerc de gêneros e espécies com algunras das características analisadas

iaté 14 spp em

i6-7 sêneros

te 7 spp errr

82 spp em i4
generos, mas
52 em apenas

l0 spp en I
OS

raté 14 spp en'r

l6-7 gôneros

I

lì spp,-'rn II-:
I3 gêneros 

I

:ate I

i8-r 2

34 spp em ìZ
gôneros, conr
I 5 spp cfe

S iclct

spp em

12 spp em

, iis9!ql9ee"
i29 spp em I ó
generos

aié 7 spp eìì
I lren-âloì

t0'l



i---
Sapotaceae

lSolanaceae
1

I

l

Assimetna lCoriácea

Tlrmeraceae

17sppem4 i

generos
)

até 10 spp em 3 l

26 spp em2

até 8 spp em I
ou 2 qêneros

19 spp em 6

rcro lou ll Acrinodroma Broquidodro

il0 s

Ito n
1;- '
itl s

Jgène

112 sr

lene
l6 sr

l3 s

spp em I

) spp em 8-

Le-.e'relg!
'sppem5
neros_
sppem li

neros

sppemll-
qêneros

-4 espécres em
ate 3

2 espécies em I

6-7 sêneros l

il¿,i*;¿-T
isêneros ]

fotal de

[amílias

rateJ4sppem

27 spp em2

Eucampdódro Forte l

nla i

nefos

19 spp em 8-

igeneros j
sendo ló em

Sr¡lanunt

Tabela 9A (cont.) - Número de gêneros e espécies com algumas das caracteristicas analisadas

até 14 spp em

;até 7 spp em

s gQqgrog

generos,

sendo l0 enl

spp el'n /

So la nttnt

r23 spp em J

19 spp ern 6 r

ìETOS

12sppem5 
;

teneros
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Família

A¡nonaceae
Apocynaceae

Asclepradaceae

Brsn"-a"aae

rntefarea

ampla

iBoragrnaceae

Camoanulaceae

I

I

Chwsobaianaceae

extemas

nvolvulaceae

altema

Lamtaceae

identificaoão

nenaceae

identificação
6sspem6
r¡êne¡os

plgnlaceae

Malvaceae

oposta

Passiflo¡aceae
Rhamnaceae

Rutaceae

l8 spp em 7
gêneros

5sppem2
r¡êneros

So lanaceae

I1 spp em
l0 gêneros

identifrcacão

15 spp em 9
gêneros

identificacão

percoffentes

Sterculiaceae

iclentifi cacào

id entificação

lìaceae

14 spp em i4
gêneros

rdentificacão

53 spp em
15 gêneros

identificacão

rdentificação

i+ìóoËif7qã',eiõi
24 spp em 5 gêneros
19 ern Cot dia
identificaç.ão

in tersecundá rias

13 spp enr ll
gêner'os

Tabeia 9B - Númelo de gêneros e espécies cont as demais caracteristicas analisadas

20 spp em 7 gêneros

7 spp ern 6

gêneros

llsppenr7
¡êr'ieros

30 spp em 24 gêneros

identificacão

4

Ssppem5
r¡êÍìeros

spp em 4
nerosqe

23 spÞ ern 6 
'.r

34 spp em 8 gêneros

39 spp em 16 gêneros
(identificacão )

ildentlficacão
llsppemle

35 spp en.r I2 gêneros

36 spp
qêneros

ì 5 spp em 8 gêneros

ìdentificação

em

identifi cacão

1

21 spp em Ì4
gênelos

22 spp em 7
qênelos



Tumeraceae
Verbenaceae

atellsppemJa
5 sêneros

lnterárea

até 13 spp em 5 a

6 gêneros

até 6 espécies em

I ou 2 gêne¡os

3-4 espécies em

até 3 gêneros

2-7 espécies em
até 5 sêneros
2 espécies em 1

ou 2 qêneros

lespécie

ialtenra

Total de famílias I 22

l9 spp em 6

4

1?

Tabela 9B (cont.) - Número de gêneros e espécies com as demais características analisadas

perco rrentes

4

l6

28 spp em

34

20

!¡eneros

3

30

in tel secundárias

50

5

t

ll

z0
36

ì

_,__ !
t(l

16

19

/J

t0

I9
56



,#
å

fi¡

Morlbtipo 6A
't

':+

'fþ' -''

,{'

Ë/
."f

. ,...:*;.5; ¿,-,

- .i_- - "T ',
:i -':,:t,",2'Í':1,.1.-:.å.tii ,'

--J .

, , i.t: -!4&
' ."-a, :.; .,. .-. ,1 . .'-':

-a'} 'g' ' ';

Begonia ruùfbrmi.; - fìcgoniaccae (Ba)

Figr-rra 25 - Foto da amostra l8-5 rnostrando dois espécinres do rnorfbtipo 6 iclentiñcados pelas

firtos abaixo
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Morfbtipo 7A

Figura 26 - Fotos das amostras26-2 e26-11 com espécimes do morfotipo 7 identificaclos pelas fbtos
abaixo dos mesmos.
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Morfbtipo 98

Figura 27 - þoto da amostra l4-1 com o espé"im
f'oto abaixo do mesmo

{

108



Morfbtipo l3A

1e-3j

¡

Figura 28 - Fotos das amostras 19-3 e 18-6 com espécimes do tnorrotipo
abaixo das mesmas. observar a fragmentação dos espécimes. Há outros
mas não é possível garantir um grau baixo de incerteza na identificação.

rl

134 identificado pela foto
espécimes fragmentados,
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Morfoti.-t
:+ a-",a ' È)

lpo

fìigura 29 - Foto da amostra
do mesrno

l6-3 com o espécime do morfotipo l48 identificado pela foto ao lado
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Morfotipo 148

Figura 30 - Foto da amostra tO_lðom ã me do morfoti

Figura3l-Fotodaamostral44com;;ñdireita,reconhecido
pela letra c, uma possível Bauhnia (Leguminosae).

l4E identificado la foto ao lado

lll



Morfoti

Figura 32 - Foto da amostra 22-2 com o espécime do morfotipo 15A identificado pela foto aUai*o
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liigura 33 - Foto da amostra 2Z-3 com espécime do ntorftrtipo
mesmo. Llmbaixo no canto direito: foto da amostra 20-4
identifì cado como 5' I oa ne u gu icu rc ns i.s (Elaeocarpaceae).
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ô ?- - Corr¡rosicão llor istri:a da assembléia liissil dc (iitrr¡ro Fornroso, Il.,\

Dos 69 morlòtipos que puderam ser descrilos. 20 não pudcranr ser itlenlilicados. nas 49

rrorfbti¡ros f'oranl ìdcntilìcados, sendo uÍìr restl'ito ¿ì 1àmíiìa Sterculìaceac. <¡uatlo à qêneros:

Abttlilon sp e.\rrlrr sp. (Malvaceae)" Ì)egonict sp. (llegoniaceae) e llelictcrcs sp. ( St crcLrliaceae) e44

chegando a nivel cle cspécies, constituindo assenrtrlóia bastante diversì1'rcada. O porcentual de

iclentifìcação também podc sel- consi<Ìeraclo alto, salientando a impor-tância de se realizar estudos erÌl

herbários próximos a ár'ea ern estudo, de lolma a permitir identilìcações conl-ráveis.

Das 44 espécies identihcadas, 2 apresentam grau cle inoerleza clc alto a motlelado, sendo qrrc

l)avillcr.fleruosct (Dilleniaceae) chega a ser considerada apeuas como comparação, dado o alto grau

c1c ince|teza, o rluc âo ¿ìcorìtecc aort .Jat:artnuJ¿t ln|,'ril (llignoniaceae). Quatorzo chega r a ter

identifìcação corn grau de incerteza moderado, algumas vczes eûì decorrência clo grande núrnero de

espécies na lalrrilia, ou etl nluifos casos, devido ao tipo de preservação cla 1òlha lìóssil Ak:hr¡crneo

lri¡;litrcrttia e Apuri.ttl'tnt iu m cordatunt (Euphorbiaceae" figula 29" página 110); (.)ordia tricltor:ltufui

(l3or-aginaceae); Ìù'iope h.vpcnioidcs (Lamiaceac); Ilirtallo c¡lialü e Licoti¿t litor1li.t

(Clrr ysobalanaceae); Ilex p:;arnmr4thila (Aquifoliaceae); ltehea grondiflot.u (Illiaceae), Piper

lct:lotriilblia (Piperaoeae), I)ntrru,s sellotuii (lìosaceae, lìgura 2(r, página 107); lLan'ol/iu brasilien.sis

(Apocynaceae), llollitti¿t buhiensis e lÌ. svlvatica (Annonaoeae) e Vi.sntict lcttilblio (Gr¡ttifèrae :
Clusiaceae).

Das 28 espéoies restarì1es, 9 possuem graus de i celleza de moderados a baixos. llstes qlaus

de inoeÍeza t'efleteln a pteservação dos espéciures fösseis, muitas vezes fragmentados. Ëstas uove

espécies são. llettisler¡(4)sis stel.lans (Maìpighiaceae); (lhaektcarpus echtn<tcarTnts, Plukenetia

t(ulutoiLl¿s e Scl¡cts/i¿tnia brdr^¡liensis (Eupholbiaceae, figura 28. página l09), C.onchot:arpu,s

diadentalus (lìutaceae); C¡nnorus suberosus (connalaoeae); lù"iope hypoleuca (Lamiaceae);

I'lcri,ssotttio tiul:ae (Malvaceae) e 'l'e /rastylidiun brasiliensi,s (Olacaceae)

Onze espócics exibem graus de incerteza baixos na identihcação e quatro apresentam graus

tnuito baixos, sendo que as hês espécies de Annona pôssuem graus baixos devido ao estuclcr

corrìplement realizado com as espécies de Antonct presentes no herbário SItF (A. coriacea, A.

cì'üti/òl¡a e A. glabra - Annonaceae, figura 32, página t l2). Jâ cennq)ogon conwtus

(Calnpanulaoeae) firi identif,rcada apenas pelo ápìce e apenas pela base em afloramentos diferentes.

C-ada fÌagmento de (lentx4tttgttt cot^nultt.t havia sido considerado de norlòtipos diferentes, lnas

estudos lììos1târâm lrralzr-se de uma única espécie. A presença de urna rnesnla espécie atr-avós dc

fiar¡lÌentos iliiciallnente considel'aclos dist.inlos reibt ça a plesençâ da espécie
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l:ìnt¡c as es¡récics cotìl qraus baixos de jrìccr Icza cncontlalll-sc. llarrislerirs¡t.sis ntetrrbrattifitlict

(Malpighiaceac, 1ìgtrra 2(r, página 107), llcgrsnio rcrrifirnti.s <tu Ì)../i,sr:hcrii (l'legoniaoae, lìgura 25,

página 106); C.ertrt¡titr soxdti!i.t (Cecropiaceae), l)q,nrotritt ct¡ccitt¿¿t (Gesneriaoeae); Gttllcsitt

.scoruxlodentlrotr (Phytolacacea e'¡; H.¡tplis lulcst:c¡t.s e Í1. nulti/lora (l,amiaceae, 1ìgura 27, página

lo8).1'undia cortlalo (lligt'rt'tu iaceae' figul-a 33' página 113\, Mu¡ttenus catttiltg(trutn (Celastraceae);

Slottnea guiunen.r'ls (ì::laeocalpaceae, l-rgura 3)) e Zi:1,¡thusjr-razerro (lìhamnaceae, fìgura .ì0, página

rr)
Teorioal.ncnte, estas últimas l5 espécìes, conl graus de incet'Leza baixos e tnuito baixos,

fornecem evidências lrais confíáveis da conrposição llolislioa da asselnbléia 1össil. Nestcs termos, a

farnilia mais diversìficada seria Annonaceae, com -i espécies mais características do bioma cerrado,

seguicla dc lìegoniaccac e l-,alìliâcoae, corr 2 cspécics cada, nlas que, ntuilas vezes, t.tão apareccll'l

em listas I'lorísticas dcvido aos seus hábitos herbáceos. Outras nove fàmílias apreseÌì1aln uma últica

espécie. entre elas Malpighiaceae, lànlilia ilnportâtìte na llora cfa Caaringa.

Consiclera.ndo-se o tolal da assembléia, tanto Annonaceae quat.ìto Euphorbiaceae estãcr

representadas por 5 espécies. Lìntretaulo, a ìdentilìcaEão coln grau baixo de incerteza de espécies de

IJuphorbiaceae fora prejudicada pela grande divcrsidacle da larnília, ausônoia de estudù conìparativo

no herbário SP[; e {iagmentação dos espéoirnes gerahnente de grandes tatnanhos, fâzeudo cotrt que

a fàmília não conste da lista das 15 espécies mais conlÌáveis. Do tnesmo modo, l,amiaceae e

Begoniaceae talnbéi¡ estão entre as rnais represenladas lìa assembléia total, embol'a a plirneila scia

constituída de 4 espécies, igual númelo apresentado por- Malvaceae enquantó clue Begoniaceae

possui 3 espécies. A 1àrrilia Malvaceae. er¡bora fcnha sido estudada tambérn através do herbári<¡

SPF, lòi idenlificada em grau moderado principalmentc pela grande similalidacle que ocorre entre

Malvaceae, Stel'culiaceae e Tiliaceae, sendo que algumas vezes as 1òlhas dessas rrês iàrnilias sejam

parecidas também com Bombacaceae e lìlaeocar-paceae. Elaeocarpaceae e Sterculiaceae exitrem

duas espécies cada, Tiliaceae apenas uma e llombacaceae não se encorìtra entre as idenlihcadas na

assenlblóia fóssil.

Outras três famílias estão representadas na asser¡bléia total com 2 espécies cada:

Bignoniaceae, Chrysobalanaceae e Malpighiaceae. Excluindo-se as fàmílias que apresentam mais

de uma espécie, l0 outras famílias estão representadas na assembléia lossil de Campo Formoso,

totalizando l6 fanlílias cotn uma espécie cada.

() total das espécies registradas na assembléia fóssil estão presentes nos mais diversilìcados

anrbienfes, considerando-se a clistlibuìção das espécies confonne documenfação l'eita no AL,CB,

l5,l% das espécies se distlibuerr no cerrado e \5,1o/o en] vegetação dc caurpo rupestre, podcnd<r

tolalizar 3O^2Vo para o Bioma Cel'rado. Vegetações orrbrófilas densas somadas a outras
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consideradas colìo Mata Atlântica, corrcsponcleliam z¡ 13.7o/o das espécies. aló¡n de lnais l-ì.7%

tlescrita cottt rttata oiliar. r\ vegeLaçào dc caatinqa e de lloresta cstacionâl apresentariam cacla

12,,ìo%, seguidas por mata de grotão (5.5%), restìnga (4. l%o), canrpos gcrais (2,7%) e até velietação

de praia, nìata de cabruca (plantação de oacau com mata secundária), lrìata de altitude e mata de

encosta, corn 1,4%o cacla r¡ma. Entretanto, a distribuição clas espécies pode ser nuito maior quc :r

documentada no estudo ri:alizado no helbá¡io.

Considerando-se que cada espécie pode solier variações na morlòlogizr loliar de acorclo conl

o olima e estrutura da vegetação, opta-se por verilicar a ocorrência do espécime que pelmitiu a

identifìoação apenas das l5 espécies oom gr¿ìr-l baixo de incerteza, seis em Uorestas úmidas (40%),

três espécies ooorrem no cerrado (20%), três ocorrem enr florestas estacionais (20%), duas ocorrem

na caatinga (13;%) e âpenas uma espécie ocorre no campo mpestl.e (l>,7%). Analisando-se a

assembléia total, poder-se-ìa sugerir a ocor-r ênci¿ de llorcsta úrnida corn f'orte influêncla do cerrado.

mas ao verificar apenas as mor l'oespécics com baixo grau de incertez¿ì, observa-sc mistura

vegetacional com espécies hoje presentes em ambientes úmidos, possivelmente de dossel fèchado.

É interessante constatar no próximo capítulo, que a análise tìsionômica cla assembléia lóssil sugere

interpretação semelhante.

Todas as famílias até então conl-rrntadas no registro fóssil, são cle distribuição tropical.

algumas com distribuição tarnbém nas regiões subtlopicais e outras poucas atingem a região

tetnperada. A lamília Rhamnaceae sc distribLri, primzu'iamente, na rogião ter'ì1pcrâcia, nas Zizyphu,t

jutr:<'int e lipica da lcgiào de caatirlrta

6.ll - Análise da distribuição das espócies legistradas

As espécies registradas na assembléia lóssil de Campo l;ormoso f'oram comparadas com

algumas listas florísticas publicadas: nove listas florísticas de caatinga (Alcofòrado-Filh o et al.,

2003; Araújo et al., 1995;2002; F erraz et al., 1998; f,'igueiredo et ot.,2000; Nascimento e/ a1.,

2003; Pereira et al., 2002; Ilodal ¿/ al., 1998; Trovão ¿r al., 2004), nove listas de florestas

estacionais (carvalho et al., 1995;2000; Lopes et tt|.,2002; Meita-Neto & Marlins, 2002; oliveira-
rilho & Machado, 1993, oliveira-Irilho et tt!., 1994; Rodrigues & Araújo, 1997; Silva et at.,2004;
Vilela e¡ ol , 1995) e nove listas floristicas de cerrado (Andrade et at ,2002; lJarreira et ot.,2002;
costa & Araújo,2001, costa¿1 at,2004; t-eliìli e¡ ul.. 2002,Imanã-Encinas et ol.. 1995. Meira-
Neto & Sapporetti Jr., 2002, Pedralli e¡ a/, 2000; Silva et at .2OOZ).
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C'onsitlclanclo-se todas as espócies iclent i{ì cac.las. indcpendctìte do qr-arr c{c inccrtc¿a lta

iclcniilìcaçtìo. as cspéoies leqislratlas enr árcas conì vcgetação cle ccr ado rc¡rlesentari¿ a maioria ¿as

es¡récies prcselltes, incluindo setc espécies. Annt¡nu cot ittcc¿t e A. cra.s.siflortt (Annonaoeae. fìgtrr.a

-ì2, página I l2), Batti.stet irt¡tsi.t .vlellcu'i.t (Malpighiaceae), (l.ctrk4xtgott corntttu:i (Oa¡ panulaceac),
(lotttturus sttl¡et¡¡.stts (Connaraceae), l)avilla elliptic0 (Dilleniaccae\ c [{¡t't¿l!(1 (:¡liot(t

(Chrysobalaceae). Os elementos presentes ern tlorestas estacionais tarnbóm est¿ìo repl esentaclos por

sete espécies, ntas ntlitas são de am¡rla distribuição geográfica Correspondenr basicanrente à

lamília tÌuphorbiaceae, que normalnlenfe possui grau de incerteza nrocleraclo na icle¡trticação

devido a grande tliversìdade da fämília. Estão registradas Alchr¡errna lriplittcrvio. A¡turr,sthnritrnt

cordotuttt, Chuelocarpus echinocarpus e Sebasn¿tnio brct¡^ilien.si:s (Euphorbiaceae, li.gura 29. página

I l 0), além de Luehea grantliflora (f iliaceae), l>r umt,s sellowii (Rosaceae, figura 2ó, página 107) e

Iktllittiu .s¡,'lvaticrl (Annonaceae). Na caatinga pode-se observar três espécies e quatro _gêneros, senclo

llttnisterio¡tsi's memhrtrnifolia (Malpighiaoeae, figura 26, página l07) e Ilirtcllo cilitrttr
(Cìlrrysobalaceae) registraclas em apenas um levantamento llo¡ístico, Zizvphr Jodzeir()
(llhamnaceae, fìgura 30, página I I l) em cinco deles, muito embora seja consiclerada espécie típica
de caatinga e os gêneros (itrdia (I)oraginaceae), Helictere.t sp (Sterctrliace ae), Mtrytcnus
(Celastraceae) e ,Vtla sp. (Malvaceae)

6 .i.l - Análise das espécies presentcs em cerracfo

Attnt¡na coriacett (Annonaceae) Ibi registrada enr seis trabalhos {itossooiológicos desde a

Chapada do Araripe, CE até São Paulo, em altitude que varia de 590 a 740m inchrìnclo a Serra clo

cipó, MG (tlarreifa et al., 2002; cosra ¿1 al , 2004; Iìelfili e¡ a! , 2002; F-idelis & (hcioy. 200_ì.

Meira-Neto & Saporetti Jr.,2002, Saporetti )r. ef a|.,2003). A espécìe clistribui-se, no entanto. na

Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e -focantins, 
segunclo Mass e/ a/. (2001), rnas tanrbér¡ nc¡

Ceará. Pernambuco e MâÎô Grosso segundo Fries (1931) uputl Ponres et at (2004). A espécie
ocorre entre 80-1120 metros de altitucle sendo muito comum nas vegetações savânicas.

Normalrnente constituí-se de arbusto ou árvore de 3 a l8 metros de altura, folhas coriáceas,
elipticas, glabra nos dois lados, base sempre corclada e margem sempre ondulada (Mass e/ a/,
2001) Uma úuica coleta desta espécie foi realizada na Paraítra no domínio da caatinga (pontes ¿1

crl .2004).

Anrunu crassiflorur (Annonaceae) ftri registlada em seis estudos I'itossociológicos realizados,
do Maranlião a Mirlas (ìerais, novamente incluindo a Serra do Cipó (Barreira et (rt ,2oo2,Costa &
Arai¡o, 2001, lnaña-Encinas er ar., 1995, Meira-Neto & saporetti Jr.,2oo2; saporetti Ir. et a/.,
2003; silva et al., 2oo2). A ocorrência na Se'ra do cipó é signifìcativa neste estudo porque
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er'ìcontra-se a 850 metros de altitude com ¡rreoipitação anual cle I 500 urilírnetros. A cspécies

rlistribL¡i-sc na Bahra, Distrito lredcral, Goiás, Minas Ger-ais. Sho Pat¡lo c'[ocar¡tÌns rro ccrraclo ou

cerracl¿ìo (]ntre 400 e I200 metros de altitude. 

^rvorc 
pr'(luena, de tronco senìpre xcrolnotf'o- l'olhas

<rvaìs a obovais, glabras (Maas el al.,2Q0l). Estudos mostram que árcas próximas, couì vegetaçÒes

sirnilares, podcm apresentar a espécje numa áre¿ì e não aprcscntar c¡Ìì ()utra. Ér p,rssivcl quc zrs

variações miner¿ris ou até mesmo a drenagem do solo, inlluenciem na sua distribuição (Sìlva cr a1.,

2002)

Btut¡stetiops¡s slellaris (Malpighiaceae) ibi registrada no estudo litossiológico realizado em

tJberlândia. MG e na Chapada do Araripe, CE (Costa et al.,2OO4). muito embora tenha sido

registrada em caatinga, segundo clocumentação do ALCIì Ce lropogon cornutu.\ (Campanulaceae)

f'oi registr ado aperìas em Uberlândia (Arai4o et. a|.,2002).

Já a espécie (\¡nnorus suberovrs (Connaraceae) foi docurnentada enì sete análises florísticas

desde o strdoeste cle Goiás passando por Mato Grosso e Minas Gerais assim co¡no um únioo

cspúcinrc lbi rcgistrado na tà¿cnda Água Blanca. ern llrasilia. urnir alcir tlc ccrlatlo .\tnt tt' .\'(tt.\t t

(Andlatle cÍ at . 2002, Cardoso et a!.,2002; Costa & Araújo, 200 t , Fiedler' ¿,¡ ¿/., 2004; t;elfúi er ul.,

2002, Saporetti lr. et a|..2003, Silva er a|.,2002).

llirlellu ciliata (.Chrysobalaceae) foi registrada no cerrado de Santa Quitéria. MA (Imaña-

Iluoinas c1 ¿¡l., l995) e na Chapada do Alaripe, CÍl (Costa et ul .,2004).

A espécie Luehea grtndiflora (Tiliaceae), cornum em florestas estacionais, também fbi

rcgistr-ada no cerradão da Reserva Particular do Patrimônio Nacìonal do Panga ern Uber.lândia, M(i
((ìosta & Araújo, 2001).

f)as sete espécies da assernbléia lóssil de Campo F-ormoso, dooumentadas enr vegetação de

oerraclo, trôs apresentam grau de incerteza muito baixo, sendo que lrlr(.,/td cori1cett e A. crassifitlia.

estão entre as melhores representàções.

(r 3 2 - Análise das espócies presentes em caatinga

Il¡rlelld ciliata (Chrysobalaceae) foi registrada em levantamentos realizados na chapada de

São José, no município de Buíque, PE: Rodal et al (1998) analisou área a 4 quilômetros da sede do

municipio em 800m de altitude, enquanto que Figueireclo el al. (2000) analisou área a 86

quilôrnetros da sede do município cm 600m de altitude. Rodal ¿/ a1 (1998) afìrmam que a

vegetação da área destaca-se da caatinga, que a circun<la, principalmente pelo seu aspecto

perenifólio e pela ausência de elementos espinhosos, mas também por exibir fìsionomia arbustiva

distinta dos padrões encontrados nos levantamentos cle carrasco ou caatìnga. A espécie em qr-lestão

é clesorita como elemento que ocorre em cerrado de altitude.
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Ziz.vplttts .jtta:e it r,, (Rhantrtaceae) Iòi rcgistrado ern ci¡lco estrrrlos llor isticos cLn l)cr¡anrbt¡ct¡

e Par¿iiba. tanto tìâ uatgem de rio e ctt.r dique margirral, quarìto erìr tatrtrleiros e locais de rnaior

altitude oomo C¿rruaru, PII e entle os rnunicipios de Areja e Iì.ernígìo, I,U. a 596 metros de altrtLrdc

(Alcofòr-ado-Irìll:l¡ et al., 2003, Âraú.jo ct ul . 1995; [ìerra.:¿ ¿t a/..1998, Nascimento ¿t al , 2003.

Pcreira ¿/ a|.,2002). Ziziphtr.s iou:aito é mclhor r-egistrado em áreas conr ação a¡rro¡.ric:rs .,tr

secundária (Pereira et tt|.. 2003). pelo menos na Paraíba Entre as espécies em comurn entre a

tloresta setrana e a caatinga propriarncnte dita, registra-se T,iziphu,t jonzeit'o (llharnnaceae). embora

o índice de similaridadc seja infèrior a lO% (Rodal & Nascimento, 2002). |\ espécìe tarrbénr ó

citacla em áreas mais úmidas da caatinga nordestina (lìodal & Nascimento, 2002)

O gênero (\trtlia (Borugitraceae) é signifìcativo, embora a nível genérico, pol. atestar que

certos gônel-os podem ponetral', de tbr'¡na variável, em dif'erentes biomas. seis das nove listas

flt¡rísticas de caatinga e em sete das nove listas cle tlorestas estacionais A presença de tal gênero

sugele a possibilidade cle vegetação corn mistura floristica de espécies dos dois biomas. l{essalta-se

a ausência deste gênero nas listas tlor-ísticas de cerrado analisadas. O gênero flelictetes sp

(Sterouliaceae), pol sua vez, é registrado em seis listas de caatinga e apenas em cluas listas de

l'lor.csta estacional.

A ocor¡'ência do gênero lvla,ylenu.s (Celastraceae) é interessante pela doc¡mentação na

assenlbléia fóssil de Campo fiormclso Sugestiva de caatinga. pelo epiteto específico, não f'oi

identifioada nos levantamentos f'loristicos consultados 1,, o gênero.trrla (Malvaceae) f'oì apenas

documentado em quatro listas de vegetação de caatinga e em nenhuma outra, er¡bora possa uào

collstar clestas listas em decorrência do seu hábito predominantemente arbustivo.
'Iambétrl para o Biorna Caatinga, fbram registlados sete gêneros e/ou espécies, como na

vegetação de cerrado, só que apenas duas exibem graus moderados cle incerteza na iclentilÌcação,

ittolujndo I l irte lla cì1i¿tfu, a espéoic mais amplamente distribuída dentre as pÍesentes na caatinga.

6.3 I - Análise das espécies presentes em florestas estacionais

. 
Alch¿¡eruea triplincrvia (Euphorbiaceae) fbi registrada em sete estudos f,lorísticos todos enl

Minas Gerais, seja nas margens de rio ou em liagmento fìorestal em topograha acidentada
(carvalho et al., 1995a;1995b; Lopes et at.,2oo2; Meira-Neto & Martins, 2002, oliveir.a-Fillro &
Machaclo, 1993; oliveira-lìllbo et a!.. 1994, Roclrigues et at., z0o3; silva et al ,2004), do mesmo

nlodo que Apcu'isthntiutn crtt¿fuihtttt (Euphorbiaceae) embora essa última espéoie ocorra em apenas

quatro listas floristicas (t.opes al al., 2002; oliveiralìilho & Machado, 1993, Silva et a!., 2004..

Vilela c/ al , LC)95) Ohaelot:ttrpus cchinocttrpu.s (Euphorbiaceae) fbi resistrada em ltambern clcr
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Nl¿rttr [)enlro, M(ì (Ca|valho ct ul.- 2OO0). l:. Schu.ç/iu iu hrds¡l¡¿ sis, tamt¡ém cla fàrnilia

[r.u pho r b iaccac. iìs urargcns do Iìio Glalrde. enr Itutin{¡a, MCì (Vilela ct u! , 1995)

I'trehea grutútflr.rrzr (-l iliaceae) fbi registracla em nove listas floristicas, toclas cnr Minas

Gcrais. Oooll-e descle rnata de *qaleria periodicamentc alagada c¡tranto em região de serras, mesmo

ern topografìa acidentada (carvalho ct ul . 2000; [.opes ¿1 al , 2002, Meira-Ncto & vlartins, 2002;

Meir'¿i-Neto cl ctl..2003, Oliveira-Lrilho & Machado, 1993, Olivcira-F-ilho ct o1.,1994. Rodr.igue s c1

tt!.,200-3, Sìlva ¿¡ ¿rl., 2004, Vilela cr ul .1995).

Prutttts sellotuil (Rosaceae) encontra-se presente enl quatro listas florísticas nrineiras

prelèrencialmente ern lugares de maior altìtude (Meira-Neto & Martins, 2002; Oliveira-Filho ¿1 ¿/..

1994, Rodrigues etol.,2AO3, Vilela alai, 1995).

Ilollinia sylwttica (Annonaceae) tbi registr-ada em sete trabalhos floristicos em Minas Gerais

tanto nas nìargens do lìio Grande quanto na Serra de São José, 'l'iradeutes (Cawalho et a!., 1995a;

t995b, Lopes et ¿t1.,2002, Meira-Neto & Marins, 2002, oliveira-Filho & Machaclo, 1993,

lìodrigues etul.,2O03; Silva¿l¿1., 2O04; Yllela ct t/., 1995).

Considerando-se apelìas as espécies presentes na floresta estacional, novamente

registrariam-se sete espécies, como no cerrado e na caatinga, mas a grande diferença é que cinco

delas (Alchorneã lt\)l¡ ervt.t, Apnristhmhtn t:ordahun, Luehea grand¡flora, Pruntts .tcll¿¡.vit e

Ilollinia sylttatìca), justamente as de ampla distribuição geográlìca, possui graus mocleraclos de

ittcerfeza rra identif,rcação c as outras duas (.Chaetocarpus echinocarpus e Sebastiania brastliensis),

de baixo a rnoclerados. Visto deste modo, corìstataria-se que a influência da floresta estacional na

assembléia tóssil de Campo F-ormoso seria pequena. por outro lado, dez espécies presentes em

Carnpo FormosO apresentam gêneros representados na fìoresta estacional, senclo quatro com grau de

incerteza de baixo a muito baixo (Cecropia, Cecropiaceae, ern seis listas; Hel¡ctere!;, Sterculiaceae.

cm apenas duas; lulaytenus, celastraceae em cinco listas; sknnea, Elaeocarpaceae, em seis), quatro

com grau de incerteza moderaclo ((itrdia, Boraginaceae presente em sete lisf.as; Hirlella,
Clrrysobalanaceae em quatro listas, Pþer, Piperaceae em cinco, Vismia, Guriferae em cinco listas)

e os outros <lois com grau de incer-teza moderado a baixo (Hyplis, l,amiaceae) e moderado a alto
(lttcarandtt, Bignoniaceac). Desse modo, não ficaria descaltada a possibili<tade de ,.descida,, 

cle

alguns elementos destas florestas para a região de Campo Formoso. É interessante comentar que os

gê,n ros Hypûs e Visnio também fbrarn registrados em lista florística de cerraclo (Costa et at..

2OO4)
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(r..1.4 - An¿ilise das es¡récies presentes enl outros tipos vegetacionais

Attruttrct gltrltro drstribtri-se na Bahia, F.spírito Santo, Minas Gerais, [{io de Janci¡-o, São

Panlo, oconcndo ao uivel do mar om vegetações rnargeando nìanf¡ues. Corresponde a árvore de 2 a

l5 metros de altura com l'olhas subcoriáoeas, elípticas e glabras (lVlaas cl ul ,200lr). Enlretarìto, não

lbi registrada rlr nenhunla das listas floristrcas consultadas.

('ccropicr soxotitis (Cìecropiaceae) loi registrada apenas nas florestas sec¿¡s sobrc

afìoramentos de calcário. Estas florestas secas apesar de possuirem espécies em comum cont outras

árreas, apresentam composição tloristica peculiar e fisionomias bem dil'erenciadas, pr'ovavelnentc

deviclo ao tipo de solo (Silva & Scariot, 2003)

Slr¡aneu Sltianensis foi registrada na floresta cle planície em [Jbatuba, SP, localiza-se na

planicie litor-ânea, distante cerca de 2,5 quilômetros da praia, na base de ulra encosta O dossel e

alto, peruritindo tônue distinção em dois estratos. Ocorre entre as oinco espécies mais ìmportante no

prinrei|o estÍato (entre l5 e 25 metros) (Rencke & Morellato, 2002).

6.4 - Comparações florísticas

Confolme comentado anteÍiormente, consicleranclo-se as quinze espécies que lbrnecem

evidências mais confiáveis da composição tlo¡ística da assernbléia fóssil. a fàmilia mais

diversifìcada seria Annonaceae, seguida de Begoniaceae e L,amiaceae (hábitos herbáceos). OLrtras

nove farnílias são representadas pol uma única espécie, entle elas Malpighiaceae, fàrnília

importante na flora dâ caatinga.

Considerando-se toclas as espécies ìdentifrcadas, independente do glau de confìabiliclade. as

f-amilias mais diversificada seriam Annonaceae e F,uphorbiaceac, seguiclas de Malvaceae e

[.,anliaceae, IJegoniaceae seguidas por Bignoniaoeae, Chrysobalanaceae, Elaeocarpaceac,

Malpighiaceae e Sterculiaceae com duas espécies cada. Além de 16 famílias coûì uma espécie cada.

A lista completa das espécies ìdentiticadas pode ser consultada na tabela 6 (páginas 94-96).

Além de listas florísticas publicadas, conforme comentado anteriormente, alguns trabalhos

fìtossociológicos discutem a abundância e a riqueza das principais larnílias presentes nu¡ììa

associação, aumentando o número de tlabalhos que podern ser usados nas oomparações corn a

assernbléia lüssil de Campo Folrrrr-rsrt.

A primeira hipótese a ser testada retère-se a "descida" de espécies da f'loresta estacional para

a região de Campo F'ormoso, conseqüôncia da menor sazonalidade das chuvas, isto é, chuvas

dìstribuídas por mais meses, e pequena dìrninuição da ternperatura. Muito embora urn porcentual

p()queno de espécies presentes em florestas estacionais tenha pernritido a identitìcação clos
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cspécirnes fósseis da assembléia t1e (ìanpo liol-moso, o rurucro c1c espóctes que se clistrilruenr na

tlolesla cstaciotral é sìmilar aos de outros l¡iomas. rVlesino scrrdo cs¡récies de arnpla distr'ìbuiçào

geográfìca, as espécies presentcs nas florestas est¿rcionais não ocorrcm preferencialrncnte crn região

de caatinga. O grau lnoderado de incerteza na identifìcaçiio é clecorrente da fiagnrentação clos

ospécines füsseis e da diversrdacle da familia L..uphorbiaceac

Cornparando-se entào a diversidade nas florestas estacit¡nais de aoordo com clgze áreas

observa-se que as fàmilias mais diversilìcaclas nem sempre são as mesmas em cada local. A iàmilia

f:iuphorbiaceae é a única sempre prcsontc ent¡e as rnais dive¡sificadas, seguida pelas legLrurinosas,

ausentes apenas na lloresta estacional em alìoramento calcário em GO (Silva & Scar.iot, 200.ì).

Myrtaceae e Rubiaceae estão entre as mais cliversillcadas em dez associâções estudadas,

Annonaceae em oito associações, Laur.aceae em sete, Flacouniaceae em seis e Melastornaceae enl

cinco associações estudadas. Outras quatorze fàmílias cstào entre as mais diver.sifìcadas, apenas em

tuma ou duas associações estudadas, como Bignoniaceae.

A importância de Myrtaceae fbi registrada na floresta scrrana de -l'riunf-o. Irstado cle

Pernambuco, e em florest¿rs da cosla atlântica brasileira (Peixoto & Gentry, 1990). senclo

consiclerada como bastante comum no domínio atlântico (Rodal & Nascimento, 2002). Fato curioso

é Mvrlaceae não ler sìdo registrada na assenrbléia fóssil de Canrpo Þ'ormoso Pode-se considerar a

hipótese de não reconhecimento da làmília entre os espécimes lósseis, para o caso de especies t¡ue

não apt esetrtam a nervação típica da família ou o espéciure não ter sido amostrado- situaçåo pouco

provável já que ltrram analisados mais de 800 espécimes lósseis, que nresmo fragmentados, não

apresenlatn a nervação tipica da família. Poder-se-ia sugerir a pequena relevância das espécies rnais

tipicamente atlântìcas na assernbléia fóssi1.

Na Serra da Capivara, Pl, a fàmília llignoniaceae teve lnaior expressão na transição

caatinga-de-areia e calrasco, não sendo registrada na caatinga. Já h,uphorbiaceae é bem representada

em áreas sedimentares e em áreas oristalinas, embora praticamente não ooorra sobreposição de

espécies (l,emos & Rodal, 2002).

Em terlnos floristicos, as florestas estacionais presentes na Ilahia aparentam maior alìnidade

com as florestas estacionais de Goiás, com 21,8%o de similaridade, posteúormente com Minas

Gerais, com similaridade entre 8,8 e 13,7%o e São Paì.¡lo, com siniilaridacle entre 5,8 e 8,620. Estes

índices podem ser utilizados apenas comparativamente, já que o levarìtamento realizatlo no ALCII
f'oi parcial. Se determinada espécie ocorre em mais de um tipo vegetacional, ela pode ter siclo

dooumentada em apenas unì destes tipos. Desse modo, os padrões de similaridade não são bem

representatìvos, assim como a mellor cliversìdade apresentada.
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Iilìtretalì1o, tlg,utìl¿ts inlòr'nraçõcs s¿ìo iutc[essantes. Mes¡rro cons¡ c{cr antjo-sc que a lista

ueracla cotrcs¡londe a clivclsida<le trinitna, é possivel uotar ¿ì nraior clivelsìclade especílÌc¿ cle

alqutrlas f¿rrililias otr mesûìo a sua presença. Esta cìiver sicl¿rde é berrr observada enr fiuphorbiaceac,

lìignoniaccae, Iùltaceâe e Sapindaceac, c, ciìr nìenor propor.ção, cm Anacardiaccae, Apocynaceae,

Malpighiaceae t) [i'lacourtiaceae Algumas firrnílias al)roserìraÌìì-se rlais c] ìr,ers iti oaclas por ter si¿¡
incltridas espécics herbáceas ou trepacleiras, nenì semple presentcs nas listas lloristrcas, corno
Chlysobalanaceae, Convolvulaceae e Polygalaceae. mas tarnbóm Passilìor'¿ìceae, Malvaceae,

Sterctrliaceae' Ulmaceae e Verbenaceae. As principais exceções ocorrcll em Minas Gerais, que

apresentam maior diversidade de Annonaceae. An¿rcardiaceae e Iìlacourtiaoeae. Flsses dados
re'forçam a importância da família Euphorbiaceae n¿rs florestas estaoionais cla Bahia, ¿ìsslm como
llignoniaceae e Malpighiaceae, ernbora elas só tenham duas espécres por fiirnília iclentilioaclas n¿

assembléia lóssil llutaceae e Apocynaceae só possuem unra espécìe na assembléia Sapindaceae,
Anacardiaoeae e F lacourtiaceae, por sua vcz, nào possuelìì espécies que tenltam siclo identificadas.

¡\nalisando-se tals da<los, pode-se sugerir que as espécies c{e ampla distrìbuição geográlicas,
associadas com algumas outras, foram capazes de migrar para a depressão sertaneja em argum
lllomento do último evento glacial. Que espécies da Caatinga resistiram a essas mudanças
clináticas ?

Comparando-se a tiiversid¿de <la assembléia fóssil com a cliversiclaclc da vegetaçã. cle

caatinga, de acordo com dez trabalhos, observa-se que as l'anrílias rïais cliversificaclas são mais
variadas em relação a {'loresta estacional, mas também apresenta Fìr.rphorbraceae presente em todas
as associações estudadas, scguida das [,eguminosas, ausentes apenas na Serra da capivara, pr

(Lemos & Rodal, 2002) e no cariri paraibano (Trovão cl at .2004) Myftaccae, [Ìignoniaceae e

Anacardiaceae estão entre as mais cliversificadas apenas em quâtro associações estuclatlas, eÌìquanto
Apocynaceae e cactaceae estão preseûtes em três associações. outras dezessete fàmílias estão
ertre as mais diversificadas apenas em uma ou duas associações estudatlas, incluincro
Malpighiaceae e Malvaoeae.

Aparentemente, poucas espécies cla Caatinga puderam ser identifìcadas na assembléia fóssil,
muìto embora possam estar represe'tadas nos morfotipos 5 (página 70), que representam pero
lÌìenos sete espéoies A identihcação de espécimes pequenos é sempte mais clificil tlevido à
di:liculdade de se analisar todos os seus padrões cle nervação

Em tcrmos f'lorísticos, a caatinga mostra f'ortes ligações conr a floresta estacional. Estas
ocorrcnì cm disjunçòcs. ¡rr ineipalntenle nas áreas rransicionais entre a nìalfl alläntica e a caatrnga. a

leste' elltre a caatinga e o cen-aclo, a oeste ou entre a caatingâ e os campos de altitutles (cerrados e
campos rupestres) na porção central do Estaclo. Nas regiões montanas, a altitudes entre 700 e 2000
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nlett os, a caatinga é substituida pelos oerrados c calrÌpos rupestres, vcrclâdeiros rcfiLgios r:coló!ìicos

etn meio ao serni-áriclo, predominantes nos rnaciços nrontanhosos r1a Ohapada Dianrantina (Mclo.

1999). Esta ligação i'loristica conr as florestas estacionais pode vir a masc¿ìrar a prcsença de algunras

espécies de caatinga quando se tenta avaliar quais cspécies da floresta estacional tcriam "descido".

Considerando-sc quro a altitude na resiäo ent estudo, varia de 400 a 800 metros e â

precipitação varia cle 100 a 500 miliuretros por ano e que as chapaclas presentes no entorno possuem

altitude de tl00 a 1.200 metros, com prccipitação entre 800 e l. 100 rnilímctros por ano (SE.l, 2005),

a variação clìmática ocorrida no último máximo glaoial corresponderia às condições clinláticas

atualmente presentes em altitudes de 900 metros e preoipitação de no mínirro de 800 milinrctros por

ano. Este dado pode ser confirmâdo pela presença de Annt¡na crassifblia. presente na Serra do Cipó,

MG a 850 metros de altitude conr precipitação anual de I 500 milímctros (Meira-Neto & Saporetti

Jr.,2002), muito embora a precipitação médìa clo par(lue coresponcla a 700 milímetros de chuva

por ano (Ftrndação l{io Cipó, 2006).

Outra hipótese que precisa ser av¿rliada corresponde à migração de espécies tle cerrado vìndo

principalmente de oeste A princípio a hipótese palece inrprovável em vista tla disrància entre estes

biomas. Ao se considerar o tipo de mudança climática que teria ocorrido na região, parece bastante

provável que algumas espécies de ce¡rado terianr acompanhado a ocor¡ôncia dc sazonalidade ¡rais

típica do cerrado, enquanto a própria região do planalto central carecia cle chuvas regularemente

sazonais e apresentava-se também mais fiio, conforme inrlica dados palinológicos (l.,edru, l99lì;

Salgado-Labouriau el al , 1998). Tal situação poderia explicar a ocorrência cle sete espécies ¿e

ceû'ado e outros dez gêneros que tanttrém ooorrem em florestas estacionais. Serìam espécies aptas à

migr-ação.

lÌm comparação com a diversidade da vegetação de cerrado, de acclrtlo com dez trabalhos, as

fàmílias mais diversitjcadas são em menol número, no cerrado, enr relação às llorestas estaùionais e

à vegetação de caatinga. Não ocorre uma única fàmilia que esteja presente em todas as associações.

A família Leguminosae está ausente enfre as mais diversificadas apenas em ouro preto, MG, que

exibe associação florística com maior diversidade de Asteraceae e Melastomataceae (Pedralli e/ a/.,

2000) A família Asteraceae é predominantemente herbácea e a farnília Melastomataceae e com¡m

em vegetações secundárias, o que pode ter afètaclo a cliversidade das Leguminosae. Outra fàmilia

bem diversifìcada que parece ser bem comum no cerra<lo é Vochysiaceae, presente em sete das

associações. Myrtaceae está entre as mais diversifìcadas em cinco associações e Malpighiaceae e

Astet'aceae em apenas quatro associações estudadas. Outras onze lànilias, conlo Rubiaceae,

Euphorbiaceae e Annonaceae, constalrì entre as r.nais divelsifìcadas ou em uma ou cluas associações

estudadas.
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No Nordcstc do Lìr asil, as disjunções dc ccrrar1o ocnrrerìì pr incipalmcnlc r:rrr bairas âltltudcs,

de 0 a 500 r.netros. nos tabulcircls costeiros (Forlraçzìo llarrciras), rros L:stados cle l)crnambuco.

Paraitra e Ceará. O cerrado cla Chapada do Aralipc ó uma clisjunçào situada a altittrcje de 800 a 900

tllctros, encravaclo no dcltninio sen.ri-árido cla caatinga, tenclo em vista a altitucle e,

conseqiientemente. sob rnaior precipitaçào e nìcnor teltìperatllra que na oaatinqa do entorno (Costa

ct ct|..2004¡. l-.stas disjtrnções parecern indrcar a possibilidade do cerrado miglar, caso as condições

sejam apropriadas. Seria o caso da última f'¿rse glacial para a região dc Cantpo lìornroso.

Prado & Gibbs ( I 99--ì ) observarn qrre poucos estudos tôrn sido r-ealizados buscando

compreencler a influêncìa das mudanças climáticas do Pleisfoceno na expansão da vegetação

decídua e serniclecíclua na Amética do Sul e que muitas espécies lenhosas, que estariam envolvidas

rlos processos de migrações cíclicas do Pleistooeno, são membros cle cornunidacles florestais

clecicluais tropicais e subtropicais, tais como a caatinga e algumas matas semideciduas de São Paulo

e Paraná, entre outras.

Além da inl'luência das lormações vegetaìs adjacentes, a cornposição ilorístioa. de fbrma

geral, pode ser influenciada por vários fàtores em diferentes escalas. O clima, por exemplo, é

oonsiderado um dos principais fatores, atuando na cornposição lìorística em níveis regionais (Ledru

1993) tlm escalas loc¿ris, a altitude, profirndidade e oomposição c1uímica do solo, lopografia"

microambientes, entre outros, têm sido apontados como importantes na seleção clas espécies. A

ocolrência de espécies em habitats cotrt condições ambientais variadas pode ser conseqi¡ência não

só cle sua arnpla tolerância, oomo também da prcsença de mioroambientes, como, por exemplo,

clareiras or-¡ síti<¡s rnais ou menos írmidos, que pernritem o estabelecimento dessas espécies.

Algr.rmas espécies, apesar de terem ampla distlibuição, exigem condições restritas de habitat

(Rodrigues et al .2003). o tluejustifìcam as premissas acima
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7 r r\n¿ilise lisionôurica dos clil'ercntes ti¡ros de vegetacão da llahia

7.I - ¡\n¿ilisc rikrba l

¡\ an¿rlisc fisionômica baseou-sc no accrvo do herbário ALCIì. 'l'odo o acervo, coln cxcccào

das nronocotileclôneas. legutrinosas. ¿ìster¿Ìccas e melastomatáceas. fbi observado- ntas não

totalmente ibtolrralÌìdo. tjtilizando o nrincioìo" estatisticarnente válido. de esct¡lhas aleatórias. todas

as espéoies 1òtatr documentadas. As quantidâdes de espécimes doounrentaclas para cada espócie

variaranr de acordo com suas abundâncias e diversidades: espécies muito abundantes chegaram a ter

rnais de 10 exemplares documentados e, quanclo a cspécie apresentava variação em sua fìsionomia

f'oliar-, todas essas variações fbram documentadas. principalmente se ocorressem tlentro cle um

rresmo tipo veqetacional. A presença de espécies em tipos vegetaoionaìs diferentes também fbi

registrada e documentada quando possivel, evitando escolhas não aleatórias. Desse nrodo a

documentação é rcpresent¿rtiva da vegetaçào da Bahia como um todo, embora nem todas as especics

presentes num determinado tipo vegetaoional tenhanr sido documentadas.

Após a corrpleta análise de todos os dados obtidos no herbário, tentou-se estabelecer os

padrões vegetacionais a partir da fìsionomia fòliar Lim princípio f'oram estabelccidas t44

"localidades" a serem conparadas com a assemblóia de Campo F'ormoso O termo "localidacle" não

se retère propriamente a ur¡a cidade ou municipio, pois em alguns casos, um único munioípio exibe

difcrentes tipos vegetacionais, e assim" cada tipo vegetacional f'oi considerado unra localidade. Estes

casos são interessaÌttes porque permitem verifrcar clifèr'entes vegetações sujeitas a climas bem

similares. Para melhor testar a hipótese de clima sirnila¡, foi estabclecida a "localidade total", na

qual todas as suas vegetações encontrarn-se reunidas. A fim de lacilitar a leitura dos grálìcos, a

lìgura 34 ilustra os municípios abrangidos neste estudo. A PCA das 145 "localiclades" mostra

resultado muito poluído e de ditlcil leitura do grálico gerado. A assembléia de Campo liormoso foi

posicionacla entre as vegetações atuais da llahia.

Procurando melhorar as interpretações, análises adicionais foram realizaclas até se chegar a

lesultados mais satisfatórios, visando garantir a reprodutibilidade da análise. Esta análise f'oi

lealizada tendo em vista que a caatinga não segue os padrões hsionômicos estabelecidos por Wolfe

(1993). Ao se excluir "localidades" de vegetação não indicada na etiqueta do herbário e as

"localidades" que apresentavam menos de 20 espécies, não foi observada variação signilÌcativa no

posicionamento das "localidades", o que demonstra conlìabilidade na análise de unra fbrma geral,

mesmo com "localidades" cÒm pequeno número de espécies. [Ìxceção apenas para quatro destas

"localidades'" oom poucas espécies que estavam em pontos oxtremos no primeiro grálìco 
l2(..t
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Cráfico I - Anirlise globalr PCA de l44 "localidades" para oomparação com a assombléia fóssil cle
Campo Fonloso. [:ìixos 1 e 2. Abreviações utìlizaclas estão listadas na tabela l0

Nesta anålise, representada no gráfìco l, a extremidade negativa do eixo I é baseacla na

ausência cle dentes nas malgens f-oliates, pelas rraiores classes c1e tananho, presença c1e ápìoe

atenuâdo, base arredonclada ou agucla (isto é, exceto base cordada), por formas f'oliares obovais oir

elipticas conl relação cle delgadeza entre 2-411. Ðsses parâmetros, embora não corresponclam

exatamentc aos padrões internacionais estabelecidos por Woltè ( 1993 ), eles clenlonstrant aumento

cle umidade, o que é colloboratlo pelas "localidades" cle Mata Atlântica. A vegetação de Mata

Atlântioa, ou trelhot clizendo, do Complexo vegetacional Atlântico, é denorninatla regionalrnente cle

Mata higrófila sul-baiana e inclui "localidades" cle flolesta ombrófìla clensa e lestinga. Algurnas

"localiclacles" de flolesta est¿cional tambérn apresentam caractel'Ísticas semelhantes, estanclo

próximas as anteliormente cìtadas. E interessantc colÌìerìtar clue a ocorrôncia cle ápice emarginaclo

sugerc existêucia de problemas clurante o desenvolvimento da f'olha, o que potleria inclicar

condições ¿rdversas ou vegetações oconenclo no limite de seu habitat pretèr-encial.

O eixo 2 não apresenta parâlretÌos de interpretações claras segunclo os pac.¡-ões

vegetacionaìs, mas reitne em utna de suas extremidades, 1'olhas loba<ìas e com clentes n¿ùs margens

f'oliares, característica colÌLlmente aprcsentacla pol espécies de Enphorbiaceae Além clesses clois
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parâmetros, a extrelnidade tlo eixo 2 dilère tlo eiro rrrr ptx envlobar tamt¡ónr L¡asc co¡clacla c

arrcclondada. A "localirlade" rrìais disl¿lnto nesta exlrcnìid¿lcle clo eixo dois corrcsponcle à vcgctaçào

de nlata ciliar do rlunicipio de .iacobina. Outras "lrrcalid¿r(les,' nesta extrerniclacle inch.rem Sinrõcs

["ilho, na região nretropolìtana de Salvador; liomosa do [ìrcl Prcto, nrunicípio que fàz li.onte ìr a con
os estados de'l-ocantins e Piarrí e exibe vegetação cle cerr-aclo; laçu e.loazeiro, com vctetação cle

caatinga, a estação da lrrMtlASA ent Cachoeir-as, quc contuclo pode ter-vegetação cor¡ inlluôncia
antrópica, ltaberaba, Pindubaçu, que ¿lpresentan.ì vegctâção de lloresta estacional, e São Sebastião

tlo I'assc cont vcgelaçào tlc l-cstirrga.

Algumas análises cle PCA não serão demonstradas por inadequação de espaço e grau de

inteÍpretação necessário para o entendimento do estabelecimento clo padrão fisionômico.

Cacla vegetação f'oi analìsada separadamente inolLrinclo-se as regiões de contato. Em tese, as

r.egities de contato apresentam-se mais distantes das regiões cla vegetação propdamente dita E,ssas

variações podem estabelecer o padrão fìsionômico de cada vegetâção Para interpretar a assembléia

lossil de (ìampo Formoso, esta assembléia está presente em todas as análises realizaclas.

Legendas das cidades nos gráficos de
PCA
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l-egendas das ()dades nos gráficos de
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Legerìdas das oidades nos gráircos de
PCA
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Tabela l0 (cont.) - Abreviações clas "localic{ailes" utilizadas nas PC-A. suas altitudes e vegetações.

É, importante ressaltar que a 1òrmação de cada eixo é clilerente em cada análise. vlsto que o
cixo enì si é deterllìinado duraute o processo de análise multivariada dos dados, pelo prograrna cle

estatística, procurando estabelecer as causas das variações tiesses clados. posteriormente serão

cornparaclas algumas vegetações pzrra conf'rrmar ou não as análises isolatlas, pois a grande
preooupação f'oi estabelecer a reproclutivid ade da estatística para o caso cle estudos em vegetações

nas regiões próximas à Bahia.

Como algumas análises são de difìcìl interpretação, as característic¿s isoladamente, foram
examinadas para melhor delinição de valiações. Em aglumas clelas foram acrescentados daclos de
altìtude. conforme tabela l0
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7 2 - An¿ilises por tipo veeetacional

7.2. I- []iorna cclraclo

A análise da vegctação de ce¡ratlo está representada por ntenor número de ..localidacles,'

deviclo ao maior território dos municípios do oeste cla Ilahia, onde osta vegetação preclonrina.

Fortrtosa tlo l{io i)reto. localizado no lirnite norte clo bioma cerrado, distanciotr-se clas clernais, pela

lreqüência <le ápices en.rarginados e apen¿ìs 42o/o das espécies sern dentes nas margens foliares O

ápice enrarginad. pode ser ooasio'ado por oo.dições ambìentais desfàvoráveis.

F-oi possível diferenoiar as "localidades" que apresentam o contato do cerrado com floresta
estacional das demaìs "localidades", assìm couro leve distinção entre o cerrado próximo ao Estado
de Goiás daquele urais próximo ao Estado <le Minas Gerais, este em contato com a caatinga.

De qualquer lbrma, a assemblóia fìissil de Campo Formoso aparenta não guardar muitas
semelhanças tìsionômicas com a vegetação cle cerrado presenle na Bahia.

'L2.2 - Biona Complexo Atlàntico

Na análise da vegetação do Cornplexo Atlântico, muitas "localidades" estavam disponíveis,
principalmente quando se associam as denomìnadas fìorestas ombrírfilas densas que ocorrem mais
para o norclcste da Bahia. O eixo I da análise <1o Complexo Atlântico exibe quase os mesmos
parâmetros da análisc global, inclusivc cotì os mesrnos valores lelativos. pode-se perceber então, a

grande relevância do complexo atlântico na análise global, justifÌcanclo a análise das vegetações
separaclarnente.

7.2 -l - Ilion.ra Caatinga

Na análise da vegetação da caatinga, nruilas "localidades,, estavam disponíveis e bem
distribuídas ao longo do Estado da Bahia assim. ten<lo sido possível docurnentá-la no contato com
quase todos os tipos vegetacionais. No total foram utilizadas 3g "localidades,, para comparaçào com
a assembléia fóssil de Campo Formoso, atualrnente localizado em área de ocorrência de caatinga
(Gráhco 2)

A PCA pode individualizar as "localidades" com contatos vegetacionais, com exceção cle

Ituaçu" Bom Jesus da Lapa e Xique-Xique, "localicrades" nas quais a caatinga faz contato com
floresta estacional. Essas "localiclades", situadas em regiões mais elevadas, estão agrupadas mas
não separadas de outras apenas com caatinga Nesta pcA, nem todos os aspectos fisionômicos
puderam sel explicaclos.

l i,j
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Gráfico 2 - Análise cla vegetação cle caatinga e regiões de contato: PCA rle 39 "localidades" para
comparação com a asscmbléia fóssil de Campo Formos<.r. Eixos 1 e 3, porque o eixo 2 representa
apenas a assembléia fossil. Abreviações na tabela 10.

Paulo Afònso e lbipeba, localizadas muito distantes das outras "localidades", tiveram seus

problemas revelados: Ibipeba não está bem representada (apenas 9 espécies) e Paulo Af'onso teve

suas classcs de tamanho erroneamente digitadas, indicando que erros nos dados podem ser

levelados na análise, demonstando a confiabilidade do método, embora a interpretação dos dados

nem sempre esteja clara.
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r\ floresta estaoiÒnal pode ou não ser oonsideta(la oorno bioma, conf'orrle conrentaclo no

capítulo 2. Caracteriz¿¡da pela dccidualidacle sazonal cle seus elementos, ó classificada conto

senidecíclua ou decidua de acordo com o porcentual de espécies que exibem deciclualidacle.
'l ¿rnrbém ó chamada de florcsta caducilólìa não espinhosa, podendo ser bem sirnilal a algumas

lÌsionomias da caattnga. Mesmo com certo grau de incerteza na classifìcação cla floresta estacional

¡relo herbário A[,CI], considera-se a análise particularizada bastante significativa devido ao slande

ILrÛlùro tle "localidades dcscritas como estacionais.

7.2.4 - [;loresla cstacio¡ra I
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Gráfico 3 - Análise da vegetação de floresta estacional e regiões de contato: pcA de 34
"localidades" para comparação com a assembléia fossil cle campo -Formoso. Eixos I e 2.
Abrevìaçõcs na tabela i 0.

O eixo I da PCA corresponde ao eixo 1 da análise global, incluinclo valores de importância
relativa, com apenas uma exceção: ao invés de utilizar base arredondada ou agucla, como ocorre na

análise global, utiliza-se apenas a base agucla. Este resultado é muito importante por demonstrar que

a lisionomia lbli¿¡r'reflete a fisionomia da vegetação e que quase nunca os biomas são unilormes em

suas fìsionomias. Por oornparação, esse eixo pode ser consicleraclo como representativo cla umiclacle
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O eiro 2 cla análjse {anrbónr é bcm similar ao eixo ? cla análjse global. conr alqtirn¿ls

crceçòes ou tnuclanças clos Valo¡cs das irnportâncizrs r-elalivas dos pariìrnct|Òs utilìza(ios A
ocollênci¿l de margenr f'olial com dcntos é de ìrlpor-tância tão alta quânto tra arálise qlobal" rras a

nlareern lobada perde rept esentativrclade na fbnlação do eiro ¡\s classes de tanlanho oorìtinlla¡t

sellcl<¡ ¿ts rn¿riores, Ìììas meso ll ó mcnos significativa cnquanlo qur: a classe nlicro lll possui ntaior

representatividade. O ápioe errlarqinaclo não é representaclo na extremi<lacle negativa c os tipÕs dc

basc colc{ada ou an edoncla são menos I eiev¿ntes.

Essas peqtrenas difèrenças basicamente não alteram a disposição clas "localiclacjes" eur

relação a esses dois eixos, que podenl ter sicio alteraclos pela ìnclusão clas "localidades" com menos

de 20 espécies docunrentaclas, contbrme observado no gráfìco 3.

Existe distanoiamento cltl algutnas "localidades" nas quais a floresta estacional encontra-se

clll c('rìtAh) collì a vcgelaçào dc caatinga. nìas náo para lodes. E dilÌcil col.rclaci()nar. csta

distribuição conì aspectos geográfìoos, pois Boa Vista clo 
-fupim, por exemplo, e ttaberaba, esta¡aur

en condições muito similares e estão bem afàstadas no gráfìco 3. Portanto, para melhor

compreensão desta vegetação, torna-se rìecessário uttlizar o eixo 3 da PCA, bem caracterizado pela

presença de ápice arredondado e também base arreclon<lado na extremidade negatìva. A
extremidade positiva, no erìtanto, é caracterizacla pela relação de delgadeza menor que L l. Embora

de difìcil oortpreensão, esse eixo aoârreta a formação cle três agrupanlentos <1e "localiclacles',.

coulìr¡rnc ìrrdica o gráfìco 4.

No agrupamento denomittado I encontram-se as "localiclades" nas quais a floresta estacional

está em contato coln a vegetação cle caatinga. Estas "localidacles" estão nas proximidacles tJa

Cìhapada Diamantina. O cli¡na varia de semi-árido a úmiclo-subúrmiclo, segundo a classilicação do
Slll Nesta análise, ao contrátio do esperado, o tipo climático não corresponde ao pr-incipal 1àto¡ t1e

agrupamento provavelnente devido a grandes variações na estrutur¿l da vegetação. O Estado da
Bahia representa, de fàto, o encontÍo dr: três grandes biomas brasileilos. Ilaseando-se nesta análise

optou-se pela inclusão do caráter altitude, conlbrme anteriormente comentado.

No agrupamento denolninado ll. concentla-se o maior número de ,.localidacles" 
corn

vegetação exclusivamente de fìoresta estacional e algumas "localidades" com a floresta estacional

em oontato com a vegetação de caatinga. Exibem clima ser¡i-áriclo a subirmido-seco e localizam-se
na porção centro-norte da Bahia, en altitudes intermeclìárias. Morporá constitui exceção, tanto cle

localização quanto de tipo de vegetação, já que a floresta estacional encontra-se em contato com a
vcgetzrção cle cerrado
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Eixo I

Grálìco 4 - Análise da vegetação de
"localidadcs' para comparaçào com a

Abreviações na tabela l0

O agrupamento III, distribuído na região central do eixo .1, conccntra a maior parte das

"locali<lades" que possuem contato da tloresta estacional conr lloresta ombrófi1a. O clima cìessas

"localiclades" varia de úmido a irr¡ido-subúmido, mas também subúl¡ido-seco. como no caso de

Iloa Vista do Tupim apenas com flolesta estacional e de Jacobina, que sào únir:as pela situação ern

altitudes intermediárias Interessante neste gráflco é o posicionarncnto da assembléia 1óssil cle

Campo lìonnoso nas proximidades do nraior agrupamento.

7.3 - Análises por oaracterísticas

a lldrLr

^^s*" ^.- ^

tìoresta estacional e regìões de oontato pCA de 34
assembléia fóssil de Campo Formoso. Eixos l e 3

Na tentativa de melhor compreender estas vegetações, realizou-se PCA <te características

mais especítìcas, procurando identif,rcar a variação de cada parâmetro. Nestas análises, retirou-se

algumas "localidades" da vegetação higrófìla sul-baiana, para evitar conccntrar as caracteristicas
desta vegetação muito bem reprcsentada.

Correlacionou-se os caracteres relerentes à margem lbliar e as classes de tamanho, clois

parâmetros normalmente interpretados conro diretamente relacionaclo ao clima. O pCA destas

característioas encontra-se representado no gráfico 5
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o eixo 1 é constituído pela presença de margem sem dentes e classes de tamanho micro lll

e meso I em sua extremidade negativa. Essas características são colnumente associadas a clima

úmido e/ou vegetação fechada. O eixo 2 também é constituido pela presença de margem sem

dentes, mas pelas menores classes de tamanho, fazendo com que não ocorram "localidades"

distribuidas na porção inferior esquerda do gráfico. A melhor caracterização desse eixo ocorre pela

extremidade positiva constituída pela presença de dentes regulares e próximos associados a classes

de tamanho maiores que micro lil. Essa associação estaria melhor representando vegetações

fechadas. O gráfrco não mostra agrupamento nítido entre as diferentes vegetações.
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Gráfico 5 - Tipos de margem foliar e classes de tamanho: PCA de 72 "localidades" para

comparação com a assembléia fossil de Campo Formoso. Eixos I e 2. Abreviações na tabela l0'

Vermelho para cerrad o, azul para estacional e amarelo para caatinga.
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Par¿r melhor distinção c1a distribuição de cacìa tipo vegetacional, "localicladcs" de dili¡'entcs

vegctações fbram ¡rrojetadas diretamcnte crr ca<l¿r eixo. As distribuiçocs sc sobrept-rcrn, rnas

nìostra ì espectro dile|enciado. Não f'oranr pr-ojetadas, contudo, as "localidadcs" corr mais de um¿r

vegetação polque elas estarianì nos linlites cle sua distribuição, não caracterizando as condiçõt:s

nonnais do tipo vegetacional

lnterpretando essas distribuições cn fìrnção da fòrmação de cada eìxo. pocle-se dizer-r¡trc as

"localidades" cle cerrado possuem maior clisponìb ilidade hídrioa para as plantas As distribuições da

floresta estacional e da caatinga se sobrepõem, mas a vrgetação de oaatinga lelia mcnot

disponibilidade hídrica, fatos bem aceitos () cerrado, presente na Ilahia, teria como característica,

estruturas {Ìsionômicas mais abertas que a estrutura da floresta estacional. A caatinea apresenta

distribuição dispersa nos gráfìco, podcndo possuil estrutura aberta assim como estrutura ainda mais

tèchada que fìoresta estacional. Entretanto, estas interpretações estão baseadas na análise clássica

das características foliarcs. Aparentemerìte, as dilerentes adaptações fìsìol<igicas das espécies de

caatinga poderiam resultar em ftrlhas condicionadas por outras características. De fato, f-oram essas

características diferenciadas que induziram a realização da análisc tisionònrica da vegetação da

Bahia. Observou-se que espécies presentes no ALCB exibiam folhas que se tornavarn menores à

medida que a vegetação de caatinga tornava,se maìs fechada

Em outra análise, correlacionou-se o tamanho f'oliar com a relação de tlelgadeza nas

difèrentes vegetações. A floresta estacional exibe ampla variedade de t'olrnas f'oLiares, mas nenhunl

padrão pode ser estabelecido com apenas estes critérios. Como seria esperado, as f-olhas nraiolcs e

tnais largas são encontradas principalnrente em vegetações do Complexo Vegetacional Atlântico.

þ'olhas menores e mais estreitas ocorrerì nos biomas cerraclo e caatinsa. No entanto, csses

agrupamentos ainda não permitem distinção nítida entre os dil'ercntes biom¿rs

Ainda tentando melhor estabelecer os parâmetros morlÌrlógicos, procurou-se analisar

separadamente a forma foliar pro¡rrianrente dita c<¡m os diferentes tipos de extremidades foliares de

ápice e de base, realizando outra PCA, representada no gráfico 6. O eixo I é dehnido pela presença

de ápice atenuado, base arredondada e forma elíptica na extremidade negativa e tbrma oval, ápice

agudo e base cordada na extremidade positiva. O eixo 2 é constituído pela presetrça de base aguda e

forma oboval na extremìdade ne€iativa e pela presença de base arredondada ou corclada associada a

ápìce arredonclado na extremidade positiva.

Embora não sejam as caracteristicas mais marcantes nas análises multivariaclas que já f-oram

testadas, essas caraoterísticas permitirarn agrxpamontos interessantes. O agrupamenlo I inclui folhas

elípticas conl extremidades arredondaclas, oorrespondendo as fòrrnas ibliares nrais conìL¡lìe¡te

encontradas nÕ Estado da Bahia, ìncluindo dil'elentes tìpos vegetacionais. O agrupamento II
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também corresponde a um tipo foliar comum, diferente do anterior por apresentar folhas ovais.

Estudando as diferentes "localidades", observa-se a presenç a da relação de delgadeza

predominantemente l-2'.1 e que elas estão sujeitas a climas um pouco mais úmidos que o
agrupamento anterior.

O agrupamento III inclui maior variedade de formas foliares e reúne vegetações próximas ao

litoral ou em matas de grotão nas proximidades da Chapada Diamantina. O agrupamento lV contenr

maior porcentual de folhas ovais com base cordada e ápice agudo e reúne "localidades" nas quais a

caatinga está em contato com vegetações mais úmidas. Os agrupamentos V e VI são formados por

"localidades" úmidas, embora apresentem fbrmas foliares diferenciadas. O agrupamento V possr"ri

folhas elipticas com base arredondada e ápice atenuado enquanto o VI, folhas predorninantemente

obovais com ápices arredondados e bases agudas.
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E interessantc obscrvar c¡,re a assentbléia lìissil de Caurpo fìorrloso nào sc posici¡¡a ern

ttcr lru ln ,lcsst's a,ltLtlìlnìt.rìl()s

Em geral, an¿rlisando-se a repÍesentatividade de cacla eixo cm cada análìse clilèrenciada.

torna-se possível clizer-que a vegetâção cle cen-ado é a quc apresenta cat acterísticas urais própÍas,

mais restritas, talvcz porque sua distribuição nào seia tão ampla no Estado da ilahia. A tal¡ela I I
ilustra as comparações:

Tipo de ápice

TÞ" .1" b"*

r t"ait,, 
I 
,'.n",'*. 

.

Micro lla lll I Micro c tU
_ -.._. l

Arredondado. tambcm 
| 

Ârrcdonclado.

agrrclo 
] 

rambcm al enuado

Aredontlada 
I 

Arrcdontluda c aguda

l-1. tarrrhem 2-J 
I 

t-Z ou csnaihadl

l,liprica 
lnlinrica. 

rambóm

Ioval
Âli.r irrdicc tlc rnarqerr IC",.o ,1. oUZo sern

l

senr dentes 17-ì-88o/o) 
lclentes. 

scndo maior.

]Portcrrrrnl 
qu¿l n(l( )

j ern altitudc

Delgadeza

þ-orma loliar

Tipo de margerl

-labela 
11 - Síntese das características lisionôrnicas das vegetações de Çerraclo, caatinga e floresta

estacional na Ilahia.

Pode-se perceber clue as difcrcnças sào sutis, tonìando difìcil separar as vegetaçÒes, mas,

embora os agrupamentos sejam mais complexos, eles aparentam, ainda sim, algumas similaridades
O distanciamento da assembléia fóssil de Campo Formoso na maioria clas análises, parece sugerir
mistura de vegetações. Assirn, o desafio consiste enl descobrir a estrutura vegetacional dessa
assôciação pretérita. Maior umidade transcrita em sazonalidade com menor duração cla estação seca
é provavelmente um dos fatores para explicar variação da vegetação.

7 4 - Análises de vegetações e caracteristicas acresciclas d<¡ caráter altitude

Arredondaclo

atenuado

Arrcdondacla,

tambóm agucla

Elíptica e oval

Conr objctivo tie estabelecel relação entre característìcas de vegetação e relevo. utilizou-se o
caráter altitude nas PCAs. A presença cle áreas montanhosas como a Chapada I)iamantina e Serra

t4t

lndice lnterrnediário

de lnargem sem

dentes (ar5-88%)



clo [ìs¡rinhaço na por'ção cenlr¿ll e sul do Listado da llahia, altela aspectos clìmáticos e fàvorece

tnistura veqetacional. Os dados dc altitude tiveranl como base o mapa hipsométrico da Slll O mapa

liirnece quatro llrupos de altitr"rde. a) altitudes rnenores que 400 metros correspondente à planície

litorânea, arlguns planaltos corno pr'é-litorâneo e o costeiro e parte da bacia sedinlentar llecôncavo-
-l'ucano; 

b) altitudes erìtre 400 c fJ00 nrctros corresponde a parte do planalto sul-baiano, grancle pzrrte

do chapadão ocidcntaI c1o Sào lìrancisco e parte d¿rs clenominadas depressões per-itëricas e

ìntelplanálticas; c) altitudes entre 800 a 1.200 metros oorrespondente a grande parte da Chapada

Diamantina e Serra Geral do E.spinhaço e d) ¿lltitudes maiores que L200 metros, corespondentes às

porções mais elevadas da Clhapada Diamantina. Nas PCAs, a altitude foi dehnida com menores que

400 metros, entre 400 e 800 metros e maiores que tì00 metros, sendo que os municipios presentes

em mais de uma classe de altitude tiveram seu,rcr-rr¿: cliviclido entre elas.

A tal¡ela l0 (páginas l3l-li4) moslra que o çontato entre vegetações ocorre

pretèrencialmente em nrunicipios localizatl<¡s em áreas de hansição entre planície e planalto.

No entanto, não houve rnudança significativa na PCIA da vegetação de Caatinga com ou senì

altitude. Em relação a PCA da vegetação estacional e regiões próximas à mesma lbram observadas

variações em relação ao primeiro eixo da análise, que representa mais de 20% da variação de dados.

A inclusão da altitude nas anátises por caracteristicas loi importante para compreensão da

variação de alguns parâmetros. Por exemplo, as PCAs com tipos de dentes e tamanho fì¡lìar

apr eserìtam a lltesm¿l distlibuição das "localidades"', indicando que estes dois parâmetros variam ern

função do clirna e conseqtientemente em fìrnção da altitude e as análises refletem tal relaçào, rnas o

nresmo não acontece nas PCAs com tamanho e delgadeza Se, ao se incluir o parâmetro altitude,

ocorre nrodif'rcação na disllibuição das "localidades". signilicar dizer que tamanho e clelgadeza não

refletem variações ambientais relacionaclas à variação climática deoorrente da mudança de altitucle.

EspecifÌcamente o parâmetro delgadeza, talvez possa ser utilizado para difèrenciar tipos de

estruturas vegetacionais, mas provavelmente não temperatura e umidade.

Analisando-se apenas a forma foliar, isto é, apenas os diferentes tipos de ápice e base

associados à forma geral oval, elíptioa e oboval, houve apenas pequenos deslocamentos nas

posições das "localidacles". Bstas características estão classicamente relacionadas com a

pluviosidacle e somente parcialmente alteradas pelo relevo.
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7 5 - Arr¿ilise s com¡rar-ativas entre tlil'erente s tipos de vegetaçòcs

Corno t¡encionado antcriormente, a Caatinga lÌri a vegetação dc mais difìcil carautcr izaçà¡

O bìoma etìì questão é tnais cotrplexo que o Cerrado, c¡ue possui gratliente benr estuclaclo e benr

delìnido entrc o campo lirnpo e o ccnadão. O mesmo não ¿ìcontece corn a Caatinga, que exibe

dilercntes cornposiçòes tlorísticas entre sua ocorrência sobre o crislalino ou sobre áreas

sedimentarcs (Lemos & Rodal, 2002), sem contar a presença do carr¿rsco, que alén clc apresentar.

conrposição floristica difèrenciada, possui estrutura vegetacional própria (lìoclal et al.. l9()B). l:,nr

áreas mais úmidas tambérr ocorrem brejos de altitude, de estrutura mais fèchada mas, por outro
lado, cout vegetação menos decídrra.

:\ Caatrnga foi cornparada com difèrentes tipos vegetacionais para refìnamento clas análises

previanrente comentaclas. Quando comparada com vegetações úmidas, a caatinga n.ìanteve o
rrcsmo padrão nas dilèrentes PCAs, padrão que só loi relativanente alterado q¡ando comparacia

oonl llorestas estacionais Padr'ão este mostrado no glálico 7.

A PCA Caatinga e Mata Atlântica explica 44yo cla variação clos dados nos ¿ois primeiros
eixos. As "localiclades" da Caatinga distribuem-se no segundo e terceiro quaclrantes, enquanto que

as "localidades" de Mata Atlân1ica tlistribuem-se no quafio quadrante. O primeiro quaclrante chama

a atenÇão por apl'esentar tanto "localidadcs" cle áreas de oontato ou impactadas como llhéus e Santa

Cruz. tla Cabrália corno "localìdades" de Caatinga representaclas por '|ucano, Rodelas e Santa
'l'erezinha.

A PCA Caatinga e Mata Ciliar explica 45Yo da variação <los dados nos dois primeir.os eixos
gerados pela análise e 597o utilizando-se os três eixos. Como Mata Ciliar considerou-se toclas as

vegetações ribeirinhas identifìcadas, mesmo tratando-se de mata cle galeria ou mata cle grotão. Nesta

análise' o primeiro com o teroeiro eixos apresentam distribuição similar ao anterior. visto que o
segundo eixo representa apenas as características da asser¡bléia fóssil de Campo Fonnoso. Como
comeûtado, a distlibuição das "localidades" na PCA de Caatinga e Mata Ciliar é semelhante a da

análise Caatinga e Mata Atlântica, mas as localidades de Mata Ciliar encontram-se apenas no quarto
quadrante (Gráfico 7). No pr-imeiro quadrante, além de Tucano, Roclelas e Santa ferezinha
encontram-se as caatingas de Maracás, Morporá, dunas de Salvador e Morro clo chapéu.

O mesmo padrão de distribuição das localiclades de caatinga ocorre na pCA caatinga e
restinga, com a restinga no quarr.o quadrante. Mesmo a restinga sendo consiclerada um tipo
vegetacional do complexo atlântico, ela exibe fìsionomia própria. Esta pcA explica 40yo <l¿t

variação dos clados nos dois primeiros eixos. No primeiro quadrante encontr-am-se todas as

localidades de caatinga presentes neste quadrante na análise caatinga e mata ciliar, ac'escirla cle
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localidades de restinga como Prado, São Sebastião do Passe, Ilhóus, santa cruz cla cabrália' vitória

da Conquìsta e "Jacobina total".

rí
Xo

A

i"*Á*^

A

A

A
r$8[sù

tr.Ñ'"1:

A
s.cl4'r r.ft !Fo^d!. Mcft Md
¿\.",r n a A

^
À

^

^

A

A

GráLhco ? - Análise dts vegetações de caatinga e m1]1 cf]ar incluindo regiões de contato PCA de

52 "locaticlades" poru ,o*p;åiã;;;-; alsembléia fóssil de Campo Formoso Eixos I e 3

Abreviações na tabela [0.

Aoseinterpretarastrêsanálisesemconjunto'observa-sequenãohár'elaçãocledistribuição

daslocalidaclesdecaatingaernfunçñodaaltittrde,conformejáhaviasìdocomentadonas

interpretaçõesdasanálisescomacréscimodaaltitt¡de.osegundoeterceiroquadranteslepresentam,

nessastrôsanálises,..locali<lades',commaiorquantidadeclelolhasnasmenotesclassesdetamanho'

empiricamenteobservadasnasVegetaçõesmaisfechadasclacaatinga.As..localidades',commaior

quantidadedefolhascomdentes<listribuem'senosegun<loquadranteeascommaiorquantidadede

folhas sem dentes no terceiro. A variação das "localidades" distribuidas no primeiro quadrante

deve-seprincipalmenteacliferençasrelativasentleacaatingaedemaisvegetaçõesestudadas'
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Dc nrodo -qcral, pode-sc cousidtrar qrìc algulîas localidadcs dc caatinqa, r¡esuro sitrr¿cl¿rs rn

região scnri-árìda. cxibenl carâoteristicas [bliarcs senrelharrtes às localiclaclcs situ¿rdas na área cle

ocorrôncia de Mata Atlânctica e restinga no litoral, onde predornina clinla únriclo. As caractcristicas

erìr oôlruns sào as classes de tarnanho nraiores e sem tlentes, ápice atcnuacìo, base arredonclacla ou

tordatl;r ç iìr'nr;r clrPtic¿ r('lal¡varììcntc cstlrila

Os clados de herbário são insulìcientes para se saber se estas localldadcs sãÒ de clima mais

úmido, estrutura vegetacional mais f'echada (não corroborado pelos dados empíricos) ou variações

na deciduocid¿rde da vegetação.

Sugere-se que a semelhança fìsionômica observada entre f'olhas de vegetação situadas em

áreas cou climas tão distintos, pode ser causada pela completa deciduocidade da vegetação de

Caatinga [ista hipótese parece ser bastante consistente, porque algumas localidades que apresentarn

tal tìsiononria, encontram-se mais ao norte do Estado da Bahia, onde a caatinga é tipicamentc

decídua. Alta decidualidade exige menor adaptação fìsionômioa da folha, pois ela se desenvolve

quase qrÌe inte¡eir¿ulente no período de chuvas e cai após o térrnino do per-iodo úmido.

Por outro lado, localidades de caatinga situadas em áreas com estação seoa rlais curta,

permitem que as folhas sejam mantidas na planta por tempo relevante durante a estação seca. I)essa

l'orma. maiores adaptações são necessárias dianie clo crescente estresse hídrico após estação

chuvosa. Por esse m<itivo, ao contrá,rio da relação estaboleoida no padrão internacional, fblhas de

vegetação mais lèchadas seriam menores do <¡bservados em vegetaçöes mais abertas. A diminuiçào

clo tatilanho l'oliar sena adaptação ao per-íodo seco e não respostâ à diminuição da intcnsiclade

Itlminosa. Normalmente as lolhas <le vegetações fèchadas precisam scr maiores que as 1òlhas da

mesma espécie em vegetação aberta, devido à diminuìção da intensidade luminosa.

O padrão de dìstribuição das localidades de caatinga é alterado quando as mcsmas sào

oomparadas a vegetâções menos úmidas coÍro o cerrado. A PCA caatinga e cerradÕ explica 4l% <la

variação dos dados nos primeiros dois eixos da análise e pode ser observada no gráfico 8.

Na PCA caatinga e cerrado, as "localidades" de oaatinga, até então distribuídas nos

segundos e terceirtos quadrantes, passa a ocupar o primeiro e segunclo quadrante, mesmo a

lormação dos eixos sendo similar aos eixos formados pelas PCAs de Caatinga e Mata Ciliar. O

cerrado e "localidades" com contato entre as vegetações clistribuem-se no terceiro quadrante, como

Abaíra e Caetité, juntamente com duas "localidades" de contato entre caatinga e floresta estacional,

Caénr e Centio do Ouro. Mas outras "localidades" de contato entre caatinga e floresta estacional

como Bom Jesus da [,apa, ltuaçu e c'astro Alves, distribuem-se entre o primeiro e segundo

quacll antes. Ao ptimeiro quadrante soma-se o município de ltormosa, região de cerrado O qualto

quadrante é quase lestrito a assembléia fossil de Campo F'onnoso. É interessante notar que as
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,,localida<les,, presentes no primeiro quadrante quase não são alteradas em relação às PCAs

anteriores e que .,looalidailes" qr.re não conospondem a áreas de contato, "migraram" do terceiro

quadrante para 0 segundo, corn a "chegacla" cla vegetação cle cerrado, tornando o quarto quadrante

restrito a assernbléia fossil.
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Abreviações na tabela 10.

pode-se concluir, pofianto, que o segunclo e o terceiro quadlantes representam vegetações sujeitas a

condições sazonais. A localidade Formosa, mais ao norte, pocleria corresponder a vegetaçðo de

cerrado de caráter mais deoiduo, aproximando-se das adaptações presentes na vegetação de

caatinga. Neste caso, as condições sazonais nño cortespondem a condições extremas'
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lìa qual o periodo soco não é tão irìtcnso (llranto o período árido existente em boa parte da

d istr ibuiçào cla caatinga.

[)ara tùstär csstr lrìpuLcsc, allalisa-se il l)( ,\ ctra¡inl.la c vugùti]çiì('s cslar.ionais conjuntamcnlc.

A análise não cotrsegue diÍ'erenciar l¡enr as cluas vegetações, embora o sequndo qr:adrante rcgistre

apenas caatinga e o terceirt¡ quaclrante tegistrc localidacles em áreas de contato ontrc vegetações. O

p|irtreiro c¡uaclranle rììarìtctn-se sirnilar ao pr.imeiro quaclrante da PCA caatinga e tnata ciliar,

acrescido das localidades com presença de tloresta estacìonal oomo Pindubaçu, lt¿beraba, Ituberá e

Wagner. No quarto quadrante enconlra-se a assembléia fóssil, localiclades com lloresta estacional e

em áreas de contato.

7.6 - lnterpretação geral da assembléia fóssil de Carmpo Fornxrso coln base nas clilerentes análises

rcalizadas

A análise hsionômioa se constitui ern fè¡ramenta de gran<ìe valia nas interpretações de

assembléias fosseis por permitir inferir a estrutura vegetacional oorrespondente a parâmetros como

dosliel aberto ou lechado ou vegetação com apenas um dossel, dois dosséis ou multiestratifrcacla.

Em alguns casos, é possível inferir conjuntamente temperatura e ¡¡rnidacle, principalnrente ent

vegetações subtropicais ou temperaclas. Desde Wolfe ( 1 993), sabe-se que a temperatura só pode ser

infèrida para rcgiõcs de tcmperatura médi¿r até 28"C.

Os restlltados obtidos indicam que a I'rsionomia das lolhas não é unì bonr inclica6or de

biomas cotno um todo, mas permite boas indicações estnlturais, qlre de certa forma refìetem

conclições climáticas A prinreira oonclusão importante decorrente desta análise lefère-se ao

entendimento clas características fìsionômicas da vegetação de Caatinga. A análise lìsionômica da

vegetação cla Bahia f'oi nolteada pela observação ernpírica da não concordância da vegetação de

caatinga aos padrões internacionais estabelecidos por wolfè (1993) Não é comum a presença de

vegetação decídua em áreas tropicais e a decidualidade da caatinga pode mascarar a deficiência

hídrica, porque suas fòlhas estão adaptadas para os períodos mais favoráveis.

Ao se estabelecer esta condição fundamental, torna-se mais clara a intcrpretação das demais

características. Os estudos de cada vegetação separadamente e de cada tipo de característica,

permitiram a interpretação dos demais parâmetros, coroborados pelas análises comparativas entre

duas vegetações e pelas análises de caracteristicas incluindo o parâmetro altitude.
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Clonsicler-ando tais análiscs, pode-sc infcrpretar clLlc a lìsiononria da assenrbléia Ióssil

¿rsselrelha-se a vegetaçòes prcscrìtos em maiores altitudes que a presente enr (lampo lìorÛroso

atualnlerìtc, conf'ornte sugere a PCA de caatinga acrescida por ctuáter altitude. frstando hqe em írrea

de ocor¡ência de caatinga, vegetaç¿ìo dccídua, a assembléia lóssil cstaria su¡eita a c6ncliçòcs

sazonaln.ìento mais úmidas, como ¿ìs I'lorestas estacionais sernidecidLlas. IJsta cclnclusão pode ser

coroborad¿r pela análise das características dentes e tamanho. na qual a assenrbléia fóssil encontra-

se pr'óxirnas a vegetações na Chapada Dianrantina e â vegetações de dossel fèchaclo.

L'.m relação ao tamatrho f'olìar e delgacleza da nresma, embora as PCAs com ou sern altitude

sejam rnuito diferentes" em ambas a assembléia fóssil de Carnpo Formoso ó relativanrente atàstada

das outras "localidades". Como a situação pretérita possa ter siclo clif'erente da atual, deve-se

consìderar a possibilidade de melhores chances de preservação fbssilífèra de f'crlhas conr

determinada clelgadeza, visto que, aparentelncnte, este é um dos principais parâmetros af'etaclos sem

equivalente vegetacional atual. Por outro lado, quando se consiclera apenas o posicionarlento ert
relação a um eixo, verifica-se a proximiclade corn "looalidacles" com difèrentes tipos vegetacionais,

o que po<leria sugerir mistura vcgetacional. contornrcjá discutirìo pela análise florística.

A tabela l2 sintetiza todas as cidades associadas à assembléia fóssil de Campo Iìormoso, ern

relação a cada eixo analisado nas difèrentes PCAs. Corno nem sempre a proximiclacle cle unr eixo

representa grandes concordâncias, a tabela mostra em negrito, a análise na tlual a cidacle enr questão

está assooiada a Carnpo Forrnoso em dois eixos, representando maior proximiclacle à assembléìa

fóssil na PCA em q¡iestão As discussões são apresentaclas após a tabela.

Cidades nos gráficos de PCA

Alagoinhas

Amelia Rodrigues

Próximas a Campo Formoso em pelo menos três diferentes e¡xos

errado3 Estacionat, regioes proximäë'è attituãèã Èsiã¿ioñä¡ ä
regiões próximasl tamanho, delgadeza e altitudel tamanho e
delqadeza3
lMata

Estacional e

lorma e altitude3 Caatinga e Estacional2 Cerrado e
1 lMata cilia12

e regiõès próximasi öaãtinga e

tamanho, delgadeza e altitudel

aatinga e
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Câ iru

C?lravelas

Òâstio etvéi

Conde e vegetaçöes

nèsiinqàz támánno e oàisã¿eza¡ ¿óÀlès e tãmãniióz cããtùqa Ì

: r<¡ itrnq¿ I

N,4írtír Atlântrca3 Mata Atlântrca2 dcntes e a¡titudel e 3 dentes
e tamanhol Celrado e lvlata Atlântrca3
cqelLlgq3. cqgIlltgq 1ql!r1!!9! çglf¿Lqg. g-!_t_q-c_qlg.!...e.-c-qmpg I¡tpgstre3
Fstacional, regiões próximase altitude3 Caat¡nga e Rest¡nga1 e 2

estagio_lql q.gqry_ìp_o-.llLp--eslf-q1 cqqtlngq e Mqlq r\!iq.$199 .......,_
Estacional, reg¡óes próximas e altitude3 Estacìonal e reg¡öes

PI_9I|!E!] q_?4rlga.'e'19!9eLo_lql-a*',-cerrado e Mata AtLêlltlg_g_l.e -l
Estacional e reg¡ões de contato3 Estacìonal, regiões próximas e
sl!(\Lq-g-L -11,9-s!rs9-?..- .-,,çqelil'sg -e Be$rnsq?
Caai¡nga3 Caiinga e altiiude3 Caat¡nga e Cerradol Caatinga e
Ëstacionall

aal
campo rupestre3 Caahnga e Cerr¿do1 Ca¿tinga e Campo

'b¡raba

llhéus, restinqa

Cettadc'1
lacronal e

tama nho

lrecê

Itaberaba

stac¡onal, regjôes próximas e altitude3 Estacional, regiôes
próximas3 tamanho e delgadeza2 forma e altitude'1 e 3 dentes

Caatinqa e Estacronall

tamanho e

e âlt¡tudel e 3 Cerrado, Estaciónãi e

Caat¡nga e Estac¡ona12 Caatinga e Mata c¡liarl Cerrado e Mata

ximas3 tamanho e deìgadezal Caatinga e

actonal,

e Estacionall

Atlântica3 Nlata c¡liar2 lMata ciliar e campo rup,este3
Caatrnga3 Caatrnqa äaltitude3 tamanho e dAôãðèt

e anttudel tamanho e dr

tamanhos e all.itude2 dentes e tamanho2 Caatinga e iviata ciliar3

ItuaÇu

çsg!ryu 9¡!9!!cq2
iòima e altitu¿es ¿eñ-tes¡ãmanrrõããlt¡tu¿ei
_cuellfgÂ...-þ"1]lFL
cããiingãt caatnga eãtta¡ud-cj--" foimããâtt'nrde I ät deniá-;

próximas e altitude3 Caat¡nga e Cerradol

lamanho e altitude2

Jacob¡na, estaciona¡s

stac'onal e

e l\4ata cil¡ar3

tamanho e delg€deåql lglnìq g qllitude3'.- Caatinga e Estaciona|1
Restinga2 _Çgaq119a e Mata Attãñiìãã 

.caatingg¡g_é9¡lgql

Estacional, regiões próximas e altitude3 Estacional e reg¡ões
próximasl e 3 tamanho, delgadeza e altitudel forma e altitudel e 3
dentes, tamanho e altitude2 dentes e tamanh02 Caatinga e

Jacobina. total

Éstacional2
Caat¡nga3 estaóiónãtã regiôes proiinìã*-iáñn¡q ¡etôãdeza e 

'

allitudel tamanho e delgadezal iorma e altitude3 Caatinga e

Jequte

mata c¡liar3 _.C_a,a-ti.lsq 9¡9!!ry1?
Estac¡onal, regiöes þrõximas e altitude3 Estac¡onal;è¡óes ----

Joaze¡ro

e Estacional2

Caatingal Caatrnga e
Estacional, reg¡öes próximas e altitude3 Estacional e regiöes próximas3

s, qqI,q.9{q!

forma e altitude3 Caatinga e campo rupestrel Caatinga e Restinga2
Caatinoa e Mata cil¡aíl ê 3

tamanho, delgadeza e altitudel

total
Gñco's, l"ncõrs totáì- -
Iãbðlà 12 fconl ) -'L

dentes e tamanho 1

[1t3 x1-9j9,!4o _" - _-
Serra da Chapadinha

c{as cliltlontcs PCAs realizadas

dentes,

ã-cãriã¿ot

dentes e altitude

_qq?!tg"q e-!q914&r1 Matx g!!il?,"-g 
-¡¡4x ç,{iel rgqrnqo- ppgllrrp

tamanho e delgadeza3 Caat¡nga e campo rupestrel Caatinga e máta

e altitudel

ciliarl Mata ciliar2 e 3

_E:t*I"lgtd

torma e altitude3

e tamanh03

þioxrm'ãJa Campo TõLrñoso cnì pclo nrcios lês erxod

e altitude3 
- 

tamanho

contato3

e regroes
Caatinga e campo

e Resl

dentes e lamanho3
próximas l e 3
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!eI991p . 199!re !l o

lvla racás

Mata de São Joâo

¡,4o rpo rá

e campo rupestrel
lvlata cil¡arz e 3

l\,4C, campo rupestre

L¡C, caatinga

caatnsal -c;iinsã tãlt't¡de1 cäãfingfi-errãdoì 
..óãaiñsa 

" i
campo rupestrel Caatinga e Estacionall Caalinga e Mata Atlântica 

I

çe.e!u.94 -s,!4s11"!lel9 ...ç,_aeq(r,se 9 B9q!ncg-1,",_? l
l\¡ata Atlántrca3 tamanho e delgadezal forma e altitL.rde3 denies 

I

:-1crq""å[**9i*Tj,irry^-._-:i^^ç-errqqe_r\/]s!e4!qrtteq9{

N¡C, total

lMucug, campo rupestre

caatinga e Estacional2 caatrnga e À,4átã òiliaii

próximas3 Caat¡nga e Cerradol Caatinga e campo rupestrel
Caatinga e Estacionall Caatinga e Mata Atlântìca Caatinga e mata

l\¡ucugê, total

Pindubaçu

tamanho e
EqeeelsE .çqlpquelqel-,.l4eF--ç,'ll{c_sqnpg lltpeelry?
tamanho e delgadezal e 3 Caatinga e Estacionall Caat¡nga e

Prado, mata de g.otão

Y-AtgA!êI!çg_ tg3l!!-La-_e-l/q!q q!Er3 - ç-aaqsa C,Rg_sltngs?, ,
Estacional, regiões próxiûìas e altitude3 Estaciooal e reqjões

Prado, Prado, restinga

próximas3 tamanho, delgadeza e attitudel tamanho e delgadeza3
dentes e tamanh02 Caatinga e Estacional1 e 2 N4ata cil¡ar e

Prado Prado total

tamanho, detgadeza e attitucteì iãmãniõ J¿-elgãààià i-e 3

Raso da Catarina

R¡beira P ecótono

e t9r'9ù.S?,.-'',, ç_Crfqq9,E91e9t9!e|e camp_o $pp!tIg1 _ _.....,
10 e dclgadezal e 3 Cerrado, Estac¡onal e campo rupestrel

tamanho, delgadeza e
Estacionall

R¡beira do Pombal total

[4ata Attântica3 càãtìñsa e tvata cììrar- ceri¿do ä Mãiá Àrø¡ãäðäl
Mata cjlia¡-2i\¡ata ciliar e Campo Í
Restinga2 tamanho, delgadeza e altitude2 tamanho e

Mata Atlântica3

dunas do aeroporto

dentes e tamanhol Caat¡nga e Mata cjlia13 Cerrado e Mata A ântica3
!491C rjlfCr2 __!{a ciliar e campo rgpggqe2.9.?_ 

. _.,..,,.__Caatinga3 Caatinga e altitude3 tamanho e delgadeza3 deniòs,
tamanho e altitude3
hstacronal regiÕes próx¡mas e altitude3
próximasl Caat¡nga e Estacional2--
Estacional, regiões próximase altitude3

aat¡nga1 Caatinga e altitudel Caattnga e Cerradol
campo rupestrel Caat¡nga e Eslacionall Caatinga e Mata Ailâotica

le3 
--denies, tamalÞC qllttgqg-9*

e delqadeza3 ¿entes, taman¡ro ã atitu¿eì

_cqg1!Sa e_]!49!q rtEq 
-c_€!!I'gq 

e Ee:gnsa1 e.?...,.._.
Caatinga3 Caat¡nga e altiiude3 tamanho e delgadezal

tamânho e alt¡t

Wagner

Caatingg 
-e 

Cerradol - Caatìnga e Estacronall Caatinga e N¡ata ciliar3
Caatingal Caatingãe altrtudel Cáätrnga e ÖerraOo: Caating¿ e

Xique-Xique

Caatinga e

Iabela l2 (cont.) - "Localidades" próximas a Campo lìormoso

Caatinga e Campo rupestrel

clifèrentes PCAs realizadas

Atlântica Caatinoa e

EStacjðËl e regõä;-

regroes proxrmas e

slac¡onal e regiöes proxtmas l

próximas3

_d9.1-sgqlzql
Caatinoa3

e Estactonall

Caatinoa e Estacional2 Ce

altitude

reg¡ões próx¡mas e

Caatinga e Estacionall Caatinga e l\¡ata

tamanho, delgadeza e altitudel

dentes e

e Estac¡onal2

Caatinga e Cerrado3 Caat¡nqa e l\¡ata ciliar3
Caatinga e altitude3 forma e altitude I e

e Ëstacionall

Caatinga e Cerradol

e

e Restìnqa1

e altitudel ô 3 dentd-; tarnanhóì

e Nlata Atlântica3

acronal e regiões
tamanho e

qL4_ata Atlãnlica.

tamanho

on rreto 
-nr"rxx 

ì':ei eixos das
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Analisando-se as "localidades" que se enconlrarì nrais lì'eq Li entcll)cntr ¿ìssoci¿ìdas a

assenlbléia tössil de Cantpo lìormoso, verifica-se que quase todas as "localiciades" associanr-se c¡r,

pelo menos, um eixo estabelecido pelas dilèrentes análises. f]ntrctanto, tendo, em vista ao qranclc

número de análises realizadas, procurou-se observar quais "localiclades" estão associ¿rcl¿rs enr lrìaior

número de análises possivcl. Dezenove "localìdades" estào associ¿rdas ern pelo rnenos 7 eixos

clil'er^entes. O primeiro ponto interessante corresponde ao lato de que nào há correlaçào entre a

quanlidade de eixos corn a ocorrência de associação entre dois eixos cle unta rnesma análise Das l9
"localidades" anteriormente comentada,4 delas não estão associadas em dois eixos cle uura nresma

análise, sendo qtre "Jaoobina estacional" e "Morporá" chegam a apresentar similariclades e¡r mais

de l0 eixos, confiorme indica a tabela 12.

Das 15 "localidades" restantes, 4 estão assooiadas em dois eixos da rnesma análise de

características, sendo "Xique-Xique", "Irecê" e "Gentio do oulo" próxirnas na pCA cle lorma

relacionada ¿ altitude e "Bom Jesus da L,apa" na PCA de dentes relacionaclos a altitucle. "prado

total" associa-se na PCA de nìata ciliar oom campo rupestre, "t,ençórs total" na PCA de rnata ciliar,
"Rodelas" e "Maracás" na PCA caatinga e restinga, assim como a localiclacle "dunas de Itapoá e

aeropot-to, Salvador", que também está associada a assembléia 1óssil na PCA caatinga e altitu¿e,
juntamente com "Serra cle São José, F-eira de Santana". "Morro do Chapéu total" associa-se na pCA

caatinga e tloresta estacional. enquanto "ltaôte" e "Jequié" estão assocìaclâs na pCA lloresta

estacional e proximidades. ".ltaête" tambérn associa-se na PCA fòr'rna e altitucie F inalrzanclo.

"Caetité" encorìira-se associada na PCA cerracfo e Mata Atlântioa.

O mais importante clesses agrupamentos é c¡ue a maioria clas "localiclades" corresponde a

áreas de transição entre vegetações, gel-almelìte corn a presença de caatinga ou correspondem a
vegetação de caatinga, exceto "Lençóis total" e "praclo total,'

Outras localidades associanl-sc poucas vczes a assernblóra l'óssil de Campo [ìorrnoso, nas
estão próximas em dois eixos de uma mesma análise. Entre as "localidades" associadas em análises

de caracteristicas, encontra-se "Amélia Rodrigues", "porto castro.Alves, cachoeira,,, ..Forrnosa 
do

Rio Preto", "Miguel calmon total", "Morro do chapéu, caatinga", "Mucugê, campo rupestre" e

"Mucugê total" na PCA tar¡anho e delgadeza e "Caravelas" na PCA clentes, tanranho e altitude.

Estas "localidades" representam diversas vegetações, senclo de difioil interpretação.

Entre as "localidades" associadas em análises por veqetação, encontra-se .,Andaraí', 
e

"Castro Alves" na PCA caatinga e estacional, sendo interessante notar que ambas representam áreas

de contato entre a vegetação de oaatinga e de floresta estacional, "conde e vegetações" na pcA
caatingtr e restinga, localidadc que inolui vegetações de lloresta estacional, cerraclo e mata ciliar,
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" l'tLcano" na PCIA caatinga e ¡rata oiliar rcpresentarì(lo vcgotação de caatinga c "LÌrico Carcloso" na

l)CA oor rado t: Mata All¿ìrìtic¿r leplescnlanclo vcgctaç¿ìo rle cor aclo.

"'Caravelas", " hét¡s, maLa ombrótì1a", " héus. Mata da Bsperança", "llhéus, rnata cle

caurbruca". "llhéus, Olivenç¿l" e "Santa C-ruz cla Cabrália" na PCA de Mata Atlântica, e "Serra da

Clha¡:aclinha, Lençóìs" na PCA mata ciliar não represeÌrtânr associações tão r<:presentat¡vas por

estarem em análises de apenas unrâ vegetação, inclicando aperìas que são as "localidades" nlais

similares à assembléia lóssil quc as dcmais

A assemblóia fóssil de Campo Formoso e corìtra-se mais próxima a f'loresta estacional e

regiões de contato entre a floresta estacional e caatinga, mas exibe fìsionomia similar à Mata

Atlântica. Quando oornparada à vegetação de cerrado, a assembléia fóssil situa-se praticamente

isolacla, porénr mais pr'óxinra do cerrado por se clistribuir no quarto quaclrante e não no primciro,

similarmente ao que ocorre quandcl a caatinga é comparada oom a vegetação de campo rupestre, de

làto urn tipo especial do cerrado

Pode-se concluir, po¡1anto, que ern termos fisiontlrnicos, a assembléia fóssil de Campo

Formoso representaria floresta cle dossel fcchado (corno a vegetação atlântica) com características

estacionais ìntermediárias à Caatinga e à Floresta Estacional Semidecidual.
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E. I f)iscussàrr das inlìr maçòes otrticlas pelo estuclo dos tufòs calcários

Analrsanclo-se os tlepósìtos lòssililèros ocorrentes nas proximiclades dc Campo lìo'roscr
depara se. dc irncdiato. com o tipo cle clcposição, oaracteristioo cle arnbientc conl áuua enr

abundância Os depósitos hoje se ,.'rrconlmrn palcialnrcnte erodidos, sugestivo de cleposição enr

anlbiente chuvoso e/ou fluvìal seguitlo tle erosão

Comparando-se o tipo de depósito corn outros já clescritos, observa-se que os mecanismos

de deposição dos tufos calcários no I}asil não corr-espondem aos descritos pata a Europa, embora
sejam naìs semelhantes aos tufòs porosos porém cluros, cle acorclo com a classifìcação de Jassen ¿/

úl (t99e)

llntretanto, o que a assembléia fóssìl fbi capaz cle clizer sobre esse tempo de abun¿ância de

água cm pleno sertão baiano ? lnicialmente. obtiveram-se informações tafonômicas do depósito
lbssilífero. reconheceu-se os morlbtipos presentcs na assembléia lóssil e por fim, interpretou,se os

aspectos fìsionômicos das f'olhas presentes, até mesmo daquelas que não puderam ser identifìcadas
taxclnolnicamente .

Na intelpretação talònômica, o estuclo iniciou-se pela análise dos fósseis em si, ampliancio-
se as análises para as feições sedimcntológicas clo depósito, conlorrne apr-es¡¡ntaclo no capitulo 5.

Foi importante reconhecer o srau de transpoúe sot'ido pelos espécimes fósseis para estim¿rr a
possibiÌidade de mistura de difbrentes associações floristicas ou mesmo se os espécimes estariam
ocorendo em áreas com dil'erentes aspectos ambientais. A distliburção por classe cle tamanhçs ¿as

tafofloras nos três atloramentos esturlados colresponde à distribuição segundo curva normal com
tendência de classes cle tarnanlios nraiores" rnclicantlo que o transporte aparentemente não ìnte4eriu
na preservação das fòlhas. As fieqüências tle fblhas com aparência tauterizada nos trôs al,loramentos
são pequenas, mesmo com variações entre os dilèrentes pontos amostrados. Desse moclo, o tempo
cle suas permanôncias etn ambiente subaéreo teria sido pequeno ou rìlesmo inexistente e a srande
maioria das ttrlhas teria alcançado direiamente um corpo aquoso.

o ambiente geral de deposição, baseando-se apenas nas folhas, podeda ter sido de corpo
aquoso de baixa energia, contudo, oomo a deposição cle tufos calcários ocon-e ern ambiente de
águas agitadas, a boa preservação pode ser atribuícla aô pequeno rranspofte.

Associando-se caracteristicas sedimentológicas às folhas propriamente clitas, f'oram
observados canais de escoamento e canalículos, estanclo os últimos sob I'olhas ou não. As fòlhas
distrib¡'¡enl-se aleatorianrente, normalmente em vários planos distintos, com diferentes tipos de
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preservação. sem contudÒ, fornecer dados sobre o sulr-¿rmbientc deposicional. Grandcs espaços

vazios normalmente estão plesentes sern qualquer relação com as fòlhas" elìqlr¿tttto quo a deposiçào

de calbonato ocorre intimamente associada às i'olhas, eventualnìente oorìì pequt:na quantidade dc

scd inìcrìt( ) agregadtl ao de¡rósito.

Algumas caractcristicas, quando analisaclas ern oonjunto, permitiram o reconhecimento clos

sub-ambientes deposicionais, principalrnente através das cornparações efèltr¿clas nos depósitos

atuais nas proximidades de Bonito, MS. f-ocais com lìuxo de alta turbulência, prccipitarr o

carbonato lentamente, f'ormando camadas mais compactas e fìnamente laminadas A deposição

simìlar a hbras de araÉtonita ocorre principalmente no afloramento Salgadinho e requer associação

de outras caracteristicas tafbnômicas para obter-se reconhecimento de sub-ambiente deposicional.

Nos afloramentos de Campo Formoso, percebeu-se ¿ìumento no porcentual de degraclação

miorobiológica, compatível com o aunìento da tenperaLura. Dilèrenças ueste porccntual cle

degradação nos afloramentos de idades nlais rccentes, puderarn ser utilizadas para cletìnir diferentes

sub-ambientes de deposição.

Conforme salientado anteriormente" estes padrões f'orarn estabelecidos neste trabalho, visto

que não há estuclos sobre a deposição de tulos calcários semelhantes eur ocorrências brasiteiras

entre as publicações pesquisadas. Os depósitos brasileiros atuais estudados relèrem-se aos da região

de [Jonito. MS. utilizados para c;onrparaçào.

[,m pontos especifìcos dos aÍìoramentos cle Can4ro Iìormoso, a calcita é mais porosa, a rocha

é propolcionahnente mais clara e as folhas possuem menos contrastes Além das dicotìledôneas,

ocorrem também monocotiledôneas, a maioria tlas f'olhas como impressões As paredes dos canais

cle escoanento e canalículos são fìnas ou grossas, lìras senìpre col¡ unìa luz lelativamente ampla.

Variações destas características nas amostras, sugerem depósitos em conclições variáveis

sazonalmente ou temporalmente.

8.2 - Discussão das informações obtidas pelo estudo taxouômico dos macrofìtofósseis

Foram descritos 69 morfotipos, sendo identificados 49 morf'otipos, 44 a nível de espécie,

distribuídos em 37 gêneros e 26 {ämílias, todos com distribuição tropical, com exceção de

Rhamnaceae, embora Zizyphus .joazeirct seja tipica da região de caatinga. A assembléia pode ser

considerada bastante diversificada. O porcentual e a conlìabilidade de identificação loram

considerados altos, oom identilìoações de espécies pouco preservadas, auxiliailas por estudo em

herbário próximo a área de estudo. l.,stuclos complementares no herbário SPF, com registro de
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plantas de cerrado de Mirras (ierais e dc espécies da [lahia fòram realizaclos. Os cspócirles baia¡os

lbram privilegtados no proccsso de comparaçÌio.

Ao se analìsat a distr-ibuição das espécies nos dilì:rentes sub-ambientes deposicionais fósscis

clescritos na análise tal'onôurica, observa-se que as cspécìes não são as rììesmas enl cada sub-

anlbiente, nìas tanto no sub-alnbiente dc alta turbulôncia r¡uanto o sub-ambicntc com preclpitação

rnais rápida de carbonato a làmilia Annonaceae é ur¡¿r das rnais cliversil'rcadas. Pol outro laclt¡. a

distlibuição das espécies lììostrain a tendência de manter a mesma est¡utura da associação total
'l-ambém não há alteraçoes em relação ao habitat pretèrencial clas espécìes presentes. limbora o
afìoramento Salgadinho aparente ter menos espécìes de caatinga, ele contem Zizyphus.joazeiro Não

há, portanto, grandes valiações de vegetação nos dif'erentes sub-ambientes, que potlerianr inclicar

mudanças vegetacionais ao longo de mudanças clir¡áticas durante a deposição dos tuftrs calcários.

A,pârentemente, os sub-ambientes deposioionais retletem apenas a quantidade e o tipo do fìuxo
d'água, contòrme esperado.

Mesclando-se dados obtidÕs pelos espécirnes utilizados na iclentifìcação do morlòtipo,

registro da distribuição das espécies documentadas no ALCB e dados de literatura, pocle-se

colìstatar a ocorrôncia de nrìstura vegetacional, oom espécies de ampla distribuição geográlica e

espécies típicas da caatinga e cerrado, que teriam avançado vindo de oeste. A mistura vegetacional

aincla sugere qtte possa ter havido migração cle elementos clas florestas estacionais presentes na

encosta da Chapada Diarn¿intina, princi¡ralrnente aciuelas que prelèreur ambienres úmiclos. A melhor

clìstribuição das chuv¿rs é compatível com as mìgraçires

Sete espécres descritas são consideraclas de cerrados, sete são consicleradas elementos das

florestas estacionais e trôs da vt:.getação de caatinga, muito emb<ira o número de gêneros presentes

sejam benr fieqúentes nesta irltima. Entres as espécies de cerra<lo mais caracteristicas estão At¡nr¡tm

a¡riace¿t e A' crussiflrtrtr (Annonaoeae) e entre os elernentos das florestas estacionais encontram-se

quatro espécies de Euphorbiacae, além de Luehea grandtftora (Tiliaceae), Ptttt¿ts ,sell<¡wii

(Rosaceae) e ll<¡llinia .tylvalictt (Annonaceae). Zizyphus .joazeiro (Rhamnaceae) carac1eriza a
presença de caatinga, mesmo que seja descrito corno espécie de habitats mais úmidos ou mais

disturbados (Pereka el a|.,2003; Rodal & Nascimento, 2002)

Analisando-se de acordo com a diversidade de cada família, as florestas estacionais

normalmente exibem as fàmilias Euphorbiaceae, Leguminosae, Myrtaceae e Rubiaceae entre as

mais diversifìcadas, a vegetação de caatinga também contem Euphorbiaceae, Leguminosae e

Myrtaceae, mas associadas a Bignoniaceae e Anacardiaceae. Na vegetação de cerrado as mais

diversificadas são [,eguminosae e Myrtaceae. jurtamente com Vocliysiaceae, Malpighiaceae e

Asteraceae lnteressarìte nolâr que as duas fàmílias mais diversificadas nos trôs tipos vegctacionais,

155



l,eguminclsae e Mvrtaceac, não fòram clocumentadas em Carnpo lìormoso Outras duas ausencias

signifìcativas são dc lì.Lrbiaccae c Vochysi¿ìceac, o quo parece sugcrir c¡ue a maioria dos elementos

da vegetação não corlesponcla nem as {ìorestas estacionais netn ao cerrado.

¡\ fàmília Vlyrtaceae é considerada bastante comlrm no domínio atlântico (lìodal &

Nascimento, 2002) e sua ausência poderia sugorir a pequena relevância das espécies mais

tipicaLnente atlânticas na ¿rssernbléia tóssii.

Algr:ns conrentáricls podem ser fèitos em relação às Leguminosae. há alguns espécines que

pocieriam ser ìdentifìcaclos como l-eguminosaei umâ possivel Rcuhia e duas espécìes de f'olhas

compostas O estudo florístico de Silva & Scariot (2003), mesmo tendo sido realizado em f'loresta

estacional, corresponde ao único estudo que não aplesenta as Leguminosae entre as uais

diversiticadas. L..ste clado parece relevante pelo fato de tal floresta encontrar-se em aflorarnent<r

caloário, situação relativamente sirnilar a de Campo lìormoso, e pode sugerir que tal condição scja

pouco propícia para o desenvolvimento de espécimes desta tão importante fàmília.

Embora menos signilìcativo ern ternìos florísticos, devido à identificação apenas eûì nível de

gênero, é interessante observar a maior ou menor penetrância dos gêneros nos diferentes biomas O

gênero (.lordia (Boraeinaceae), por exemplo, foi registrado em seis das nove listas floristicas de

caatinga e em sete das nove listas cle tlorestas estacionais, sr"rgerindo (lue a presença de tal gênero

seria bem provável nunìa vegetacão com mistura florística de espécies tlos dois biomas. Ressalta-se

a ausênoia desle gênero nas lìstas analisadas de cen-ado.

Em geral, os daclos sugereln que é bern provável a "descida" de espécies da Uoresta

estacional para a região de Campo Formoso, como conseqúrência cla melhor distribuição das chuvas,

isto é, chuvas distril¡uíclas por mais meses e/ou aumento da precipitação total, e pequena dirninuição

da temperatura e, devido aos mesmos fàtores, a vinda de espéoies de cerrado mais aptas à migração.

A diversidacle das làmílias registladas seria compatível com a vegetação de caatinga, a qual teria

permanecido em Campo F'ormoso, com as espécies mais adaptadas a condições climáticas mais

amenas.

Vale salìentar que, pelo menos, sete espécies de f'olhas pequenas não lìoram identifÌcadas e

clue poderiam pertencer a associação de caatinga. Em temos florísticos, a caatinga mostra fortes

ligações com a floresta estacional, conforme discutido por Melo (1999). Já foi comentado que esta

ligação fìoristica com as florestas estacionais pode vir a mascarar a presença de algumas espécies da

caatinga quando se tenta avaliar quais espécies da floresta estacional teriam "descido".
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,9.i - Discussão clas infbrrnações obtitlas pela analise lìsionòmica dos maorolìto fósseis

Os resultados obtidos pelas análises multivaliadas indicarn que a 1Ìsionornia das fblhas nào é

tLn¡ t¡ol¡ indicadol de biomas oomo unì todo, mas pcrmite boas inclicações cstmturais, clue de certa

lorm¿r ref'lctcm conclições climáticas. A primcira conclusão importante decorrente cìa anátise rel'ere-

sc ao entendimento das caractel'ísticas flsionômicas da vegetação t1c Caatinga ¡\ análise

tisionòmica da vegetação da Bahìa f'oi norteada pela observação empírica da não coucordâncìa cla

vegetação de oaatinga aos padrões internacionais estabelecidos por Woltè (1993) Não ó comunt a

presença de vecetação decídua em áreas tropicais e a decidualid¿rde da Caatìnga pode mascarar a

defìciência hidrica, porque suas folhas estão adaptadas aos periodos mais lavorávers.

Ao se estabelecer esta condição fundamental, torna-se mais clara a intcrpretaçào dos demais

caracteres envolvidos na análise multivariacla. O estudo de cada vegetação separadanrente e de cada

tipo de cal'acter'ística, permitiram a interpretação dos demais parâmetros estudados, corroborados

pelas análises oomparativas entre duas vegetações e pelas análises de características. inoluindo o

parâmctro altitnde.

Considerando tais análises hsionômicas, pode-se interpretar que a tisionomia da assembléia

fóssil assernelha-se a vegetações presentes atualmente em maiores altitudes, conf'orme sugere a

PCA de caatinga acrescida pelo caráter altitude, cclrroborada pela análise das características dentes e

talrìanlìo, na t¡ual a assenrbléia fóssil ellcontra-se pr'óxiina a vegetações na Chapacla Diam¿rntina c a

vegetações cle dossel tèchado. F)stanclo hoje em área cle ocorrôncia de Caatinga. vegetação deciclua,

a assembléia fóssil estaria sujeita a oondições sazonalmente rnais úrniclas. como as florestas

estaoionaìs semideoiduas.

A assembléia fóssil de Campo [iormoso encontra-se mais próxima à tloresta estacional e

regiões de contato entrc a floresta estacional e caatinga, rnas apr.esenta fìsiononlia similar a Mata

Atlântica. Caso seja comparada à vegetação de cerrado, a assembléia fóssil estaria praticamente

isolada, similarnente ao que ocorre quando a caatinga é comparada com a vegetação de campo

rupestre, tipo especial de cerrado.

Pocle-sc concluir, poftanto, que, em te¡mos fisionômicos, a assernblóia fóssil de Carnpo

Formoso representaria floresta de dossel fèchado (corno a vegetação atlântica) com características

estacionais intermediárias à Caatinga e à lìloresta Estacional Semi-decídua Ao se associar aos

dados florísticos a assembléia fossil de Campo Fomoso revela mistura de vegetações, incluindo

espéoies de cerrado em condições mais úmidas que as atualmente presente na região de caatinga e

mais próximas a sazonalidade que ocol re nas regiões cle cerrado e florestas estacionais.
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8.4 - Discussão das inlor-maçtìcs oblidas relerentes ao ¡raleoclirna

Considerando-se todas as inlorrlraçòes expostas acima, pocle-so concluir quc () rc!2,istro

lbssilílèto de Campo þ'or-rlr<¡so rnelhor clistribuição chuvas, originando depósitos calcários riuarllúnre

tbssilifèros, decor¡entes de aporte de água durante, pelo menos, IìOO mlinletros por ano e nrelhor

distrrbuída duranle o ano, perutitindo o avanço cla vegetação de cerrado prescnte no oeste ¿o estaclct

e a tlescicla da l'loresta estacional presente nas encostas da Chapada Diamantina, originanclo uma

vegetação mista, provavelmente tèchada ou parcialnente {ì:chacla, bastante cÌivers ifì cacla.

conseqüência natural da rnistura vegetacional.

O nordeste possui outros importantes depósitos de tufos inativos conro os situa<ìos enl

Russas no Ceará (Duarte & Nogueira, t 980) e Umbuzeiro na Paraiba (Muniz & Rarnirez. 197 I ;

Duarte, 1979; Duarte & Vasconcelos, 1980), que serìarn indicativos cle condições pretér'itas mais

itnlidas, t¡esmo que cle f'ornra eventualmente não sincrônica. Estes estudos são cle cunho

paleontológico e os depósitos de tufbs não f'oram estudados tafbnomicaurente O aumento da

umitlacle, associado a baixas tclnperaturas, permitiria a expansão de rica floresta galeria. que,

segunclo De Oliveira el al. (1999) poderia ser o ureio pelo querl teria havido intercâmbio florístico
enh-e as regiões amazônica e atlântica, teoria também aceita por estudos mais recelìtes contg Wang

et al (2004). filntretalìto, não há nenhurn in<iício cle formação cle corredores vegelacionais

conectando o complexo vegetacional âtlântioo com a vegetação amazônica, pelo me¡os nà6 ¡o
lìolte da Bahia. A n¡elhol' distribuição das chuvas e/ou o aumerÌto cla precipitação anual

ap¿ìr'entemente foi muito pequeno para permitir tal conexão.
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9 lnter ìrrc(ações paleoclinìáticâs pâr â a /\rrìérioa cio Sul na lìrsc lì¡al da írltima glaciação

9. I - lìenôulenos cìimá1icos na Amér'ioa do Sul

As rcgiões 1r-opìcais da America do Su1 são climaticanentc dil'crenciadas pela valiação na

quantidade e distribuição de ohuvas (Rao & llada, 1990, Iìao er ul ,199(t) lìeconstitu ições nrais

rletalhadas dos padr'ões de precipitação ao longo do tempo podem fòmecer imagem oompleta das

oscilações clilnáticas. Atualmente a precipilação na r\mérica clo Sul tropical é grandcmentc

controlada por movimentos sazonais de deslocamento para rìorte ou para o sul da I'ÎCZ, que por suâ

vez é o mccanismo responsável pelo transporte de t¡lnidade do oceano Atlântico para o interiol da

ì:!acra Anlazônica, prir.rcipahnente no verão e outorìo austrais. A nìovinìerìtação da l'lCZ é induzida

pelo gradiente da tenìperatura da super'ficie do mar, entre as faixas tropicais do Oceatro Arlântico

Norte e Sul. A faixa de nebulosidade que caracteriza a l1'CZ possui localização média a 3"N e

desloca-se levernente para o Hernislério Sul quando a ternperatura superlìcial no Atlântico Sul r:

mâis alta (Nobre & Shukla, 1996)

A margem leste do Oceano Pacifrco, na regiào tropical, caracteriza-se por' temperatura

supellicial relativamente fria, causada pela co ente oceânica t-ia de lluntboldt, e relativaulelttc

quente no Pacífico oeste, resultando em circulação anticiclônica tanlo no oceatro qualtto na

afrnoslera A ressurgência nas costas peluana e equatoriarìa contribui corn águas frias adicionais. A

colTente equatorial caÍrega essas águas ao longo do Oceano Pacífrco para oeste. estabelecendo um

gradiente leste-oeste na temperatura super'ficial do ma¡ denomìnado Circulação Walker', que

inl'luencìa fortemente o clima contiuental. ììsse padrão é bastante alterado na lase positiva da

Osoilação Sul (SO), fase na qual o evenlo El Niño pode ocon'er (Kousky ct .tt ,1984).

A lase positiva tla SO refere-se à situação na qual o sistema de baixa ptessão da Indonésia e

o sisiema de alta pressão do leste do Pacífico subtropical, estão mais fortes que o normal. Na fàse

negativa da SO estes dois sistemas são mais lracos (Kousky at al., 1984).

Os distúrbios causados pelo El Niño ocon'em por dois fatores principais. deslocamento da

I 
-I'CZ 

e bloqueio do sistema polat fiontal do sul do Peru ao sul do Brasil, alterando os padrões de

chuva nestas regiões (Martin ef (r1., 1993). O bloqueio é geralmente associado à presença anôma.la

de baixa pressão em latitudes subtropicais e alta pressão em altas latitudes (Kousky et al., 1984).

A SO tar¡bém afeta a SPCZ, que se estende da Nova Guiné rumo ao sudeste para o Oceano

Pacífico Sul. Na lase positiva da SO, a SPCZ perrnanece a oeste de sua posição usual, sendo

inrportarìfe no bloqueio de massas de ar nas médias altitudes (l(ousky el ul ,1984\.
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A Zont de Convergência do Atlântico Sul (SACZ) corresponde à importante feição

climatológica no verão austral da América do Sul, de atividade convectiv4 no limite sul da mass&

de ar tropical úmido, traada pelos alísios, com altas tanas de precipitação que se des€nvolve entre

20-40oS, 50-20lil numa linha noroeste-sudeste. Estende-se da Amazônia ao sudeste subtropical e

Oceano Atlântico extratropical. Tal fenômeno ocore ao longo do ano todo, mas tem maior

atividade no verão, do janeiro a ûrarço. Segundo Barreiro et al. (2002), aproximadamente 59/o da

variação da SACZ está relacionada a variações internas atmosféricas. Para efeito de comparação,

apena!¡ ceÍsa de 2ú/o da variação de precipitação ocasionada pela ITCZ corresponde à dinâmica

interna atmosférica. A variação decadal da SACZ pode ser relacionada com anomalias na

temperatura superficial do Oceano Atlôntico, mas também está relacionada com ENSO, neste caso

independente da temperatura superficial do Atlântico.

O deslocamonto atual dalTCZ e da SACZ durante os mes€s de verão e inverno pode ser

observado na figura 35.

Figura 35 - Precipitação sazonal total na América do Sul, em milímetros, de dezembro a fevereiro à
esquerda e de julho a setembro à direita de acordo com Climate Prediøion Center Merged Analysis
of Precipitation Precipitation. Modificado de Cruz-Jútttor et al. (2005).

f I-r
26 4æ 800 000
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A SACZ o a atividade convectiv¿ì na bacìa alnazônica são os coûìponentes principais dO

sistenra sul-americano dc monções (S,,\MS) segunclo Jones & Car-valho (2002), que demonslraram

que as variações intersazonais que ocorrem entre dezembro e fèvereiro uo regime de ventos sobrc a

Amér-ica do Sul tropical estão ligadas a fàses de atividade e inatividade da SAMS. Por outro lado"

om esoala de ternpo mais ampla, as variações interanuais estão associadas com a ITNSO.

O desenvolvimento da SAMS inicia-se durante a primavela, de setembro a nover.nbro, como

uma convecção profunda, que se destlnvolve primeiro no noroeste da Anrazônia, progredindo erl

clireção sudeste, atingindo o sudeste do Brasil na metade <le outubro. O transporte de umiclade e

intensidade máxima da precipitação ocorrem no verão. Durante o inverno, o fluxo tende a ser zonal,

enquanto que no verão, o fluxo é mais fiaco e mais meridional, especialmente perto da costa leste e

ooste da América do Sul. Durante o verào austral, o anticiclone troposftirico superior, conhecìdo

como Alto Boliviano, é observado sobre a Bolívia e uma região de baixa pressào aparece sobre o

Oceano Atlântico próximo à costa do nordeste do Brasil. A convecção prolunda inicia-se sobre a

porção noroeste da América do Sul, com conexão a ITCZ <lo Pacífìco, havendo posteriormente

conexão com a ITCZ do Atlântico. Por outro lado, foûes iicntes lìias durante o verão poclem,

ocasionalmente, atingir as baixas latitudes, contribuindo com precipitações acima da média e pode

ser um irnpofiante modulador da intensiclacle e posição da SACZ (Gan er d..2004).

A t NSO parece alterar a persistôncia da SACZ, independente da sua intensidade, sendo sua

influência maior nas fases quentes. Os resultados tambem mostraram que a variabilidade da SACZ

aparenta estar mutuamente relacionada oom a SAMS, sugerindo que os mecanismos responsáveis

pelas variações na intensidade do primeiro determina feições de larga escala no segundo (Carvalho

er ul , 2()04)

O sisterna ENSO é normalmcnte considerado como o melhor exemplo da inter¿ìção oceano /

at¡nosfbra e uma das mais relevantes manilèstações da variabilidade intcranual no sistema climático

global. Embora o fenômeno seja observado primariamente no Oceano Pacífìco equatorial, chega a

incluzir anomalias climáticas nas áreas tropicais e extratrcpicais (Ortlieb & Macharé, 1993).

A sigla ENSO refère-se então às feições de grande escala, sejam elas intertropicais, inter-

oceânicas ou globais enquanto o termo El Niño refère-se especificarnente às manifestações

regionais centradas na margem leste do Oceano Pacífico e oeste da América do Sul. As atividades

do Ë,1 Niño representam o componente leste do fenômeno ENSO.

As manifestações do Ël Niño estão relacionadas às modifrcaç<)es da circulação Walker e no

deslocamento da \TCZ para o sul, ocasionando mudanças nas precipitações. excepcionais enr

regìões costeiras normalmente áridas ou semi-áridas do noroeste do Peru e sul do frquador,

intensif-rcadas na rcgião central do Chile, no Paraguai e no rìorte cla Algentina; tlìrnínuídas
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signifìcâtivamerìte no altìplano sudeste do Pem e llolivia e aumcntadas no nordeste brasileiro. na

porção nofte da América do Sul e na parte sLrl cla Anérica (ìentral (Oltlieb & Macharó, 199-l) Os

eventos quentes da IìNSO enfiaquecem a intensidade da l'l (lZ no Atlântico durante o verào austral.

Durante o verão austral, a oélula t-ladley já é mais liaca qtrc clurante o invcrno, ficando ainda mais

lì-aca corn o enfiacluecimento da II'CZ. Alérn disso. a gelação de unra anonalia ciolônica lbra da

ccrsta do sul do Brasil e lJruguai, enfiaqueoe o Alto Subtropical local (Barreiros et ã/.,2002).

Do ponto de vista oceanográfìco, o fènômeno I-,NSO é caracterizado pela clevação da

temperatura superlìcial no Oceano Pacíltco equatorial (a leste de ll0"W) e pela diminuição da

termóclìna ao longo da costa oeste sul-arnericana, acompanhada pela alteração no sistema de

ressurgôncia e conseqùente decréscimo na produtividade primária. A presença ou ausência de

organismos nas seqùôncias sedimentares e moditicaçòes bioquímicas nos esqueletos de organisnros

marinhos como corais, moluscos, foraminílèros e dinofìagelados constituem evidências dessas

alterações ao longo do tenrpo (Ortlieb & Macharé, 1993).

Pode-se obse¡var a ffande interrelação entre os diversos l'enômenos climáticos apresentados.

A variação de apenas alguns parâmetros pode alterar todo o c¡uadro climático e até mesmo

conligurar periodos glaciai s e interglaciais.

9 2 - Interpretação de fènômenos paleoclimálicos corn ênläse nos períodos glaciais

As regiões tempetadas do hemisfërio norte cxibrltn as maiores fìutuações climátir:as durante

as glaciações quatemárias. Ocorreram modifìcações de paclrões atmosféricos, da l¡iota, dos

processos isostáticos, da tlesoarga de águas de derretimento de gelo, dos tipos de sedinlentos de rios

e oceanos e outros fènômenos. 'fodas essas variações têm mostrado lbrte assimetria entre os dois

hemislérios.

As perturbações orbitais, ligadas às mudanças climáticas, ocorrem com lreqùência não

inferior a 40.000 e 20.000 anos, de modo que outros mecanismos devern ser procurados para

explicar flutuações de intervalos curtos. Para tanto, o tipo, magnitude e distribuição Éleográl-tca de

tais flutuaçõcs devem ser determinadas. Iìrevcs alterações nos isótopos de oxigênio tên sido

registradas em microfüsseis calcários, refletindo mudanças na composrção isotópica dos oceanos,

assim como fracionamento isotópico durante evaporação e condensação e subseqüente estoque de

água nas calotas de gelo. Esses registros sugerem dois ou três estágios de reclução do volume de

gelo entre 15.000 e 8.000 anos atrás (Wright Jr., 1989).

162



Alqumas subdivisties palco<;liurátioas clo QLraterrrário ¡elerentes à Ilscandinávia tônl sido

tùrìtalivarnente utilizadas para o restar)te do rn'.rnclo corrro Oiclest Dryas, Ilolling, OIcler I)ryas,

¡\llerôd, Youngel Dryas e Pré-boreal. f:lsses estágios são loca¡s ou no máxinro rcgionais Sugere-se

clue o intervalo correspondente a Allerod se_ja rlcnorninado, mais adequadamentc, de muciança

olinrática eulopéia. O reslriamento relèl ente ao Youltge¡ l)ryas rcpresenta um evcnto lnuito

drástico. llmbora sem correlação comprovada no restante do mundcl, estes eventos domonstram que

as oscilações climáticas podem ocomer lapìdanrcntc e, ás vczes, com efèitos locais.

Considerando-se que as lases glaciais são caraotcrizadas pelo aumento das calotas polares, a

circulação oceânica é grandemente modificada durante estas fases Em conseqüôncia, o pa<irão de

circulação atmosférica também é alterado.

A circulação atmosfërica na América do Sul dtrrante o último máximo glacial é assunto

contfoverso Os estudos baseaclos primariamente ern depósitos terrestres como os palinológicos,

geornorfológicos, pedológicos e glaciológicos devem ser confiontados com dados obtidos de

testenìunhos marinhos para resolver esta controvérsia.

9.3 - Caracterização da circulação no Oceano Atlântico lia últìna glaciação
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,,\s tcÌììper¿ìlllras dos oce¿ìrìos tropicars vôtr oausando polômicas desde que o CL,IMAP

est¡mou as tenrpe¡ aluras do trrlaneta durante a últinra glacração. O Ct-IMAP indioou, baseando-se

em l-oraminif'eros planctônicos, que as temperaturas dos occanos tropicais quase não solì-eram

allerações (Weyl. l97tì). Muitos trabalhos paleoclimátioos utilizaram esses dados como base de

srrâs intrrpretações, até que o registro de oor¿ris mostrou evidências de resfìiamento também nas

regiões oceànìoas tropicais, contladizendo as estimativas oriundas dos f'oraminíÍèros. A análise de

isótopos de origênìo associacla às proporções de Sr/Ca, permitiram cstimativas nrais confiáveis

indioando resfiiamento de 5 a 69C (t,)eck c/ zrl , 1997).

Simulações postel iores, baseadas no acúnrulo de informações cada vez mais precisas,

auxiliam no registro dos últimos eventos glaciais e pós-glaciais. A sirnulação de Ganopolski et a1.

(1998), por exenrplo, registrou resfiiarnentos entre as latitudes 20"S e 20"N de 3.3"C no Atlântico,

2.4"C, no Pacífìco e de I.l"C no Oceano índico, valoles compatíveis oom o resfiiamento cle cerca de

5"C no continentc. Segundo Flush & Philander ( 1998) resfìiamentos de 2 a 3''C nos oceanos clurante

o último máximo glacial seria resultado da diminuição do COz atmosférico. As interações oceano-

atmoslèra responderam primarianrente com o resfiiamento tropical de 4 a 6"C no oeste do Pacífico,

fbrtalecimento dos ventos, aumento da inclinação da termóclina e aumento na velocidade das

correntes Equatorial Sul e Equatorial Profunda, que aumentaram a ressurgência, aumentando o

resliiamento. As regiões interiores, sobre os continentes tropicais, teliam resfì-iamcnto cle 5 a 6"C de

acordo cor.n Stute s1 ¿Ìl ( I995)

Conf'orme indioado pela tabela I3, na página anterior, a última fase glacial l'oi caracterizado

pelo lortalecirnento da circulação do giro subtropical do Atlântico Norte. Entre lnuitos trabalhos no

Atlântico Norte, registros dos testemunhos MD95-2040 e MD9-2042 sugerem que durante a última

glaciação, ocon.eram diversas variações na produtìvidade e nas ternperatrlras superfrciais

relacionadas a cada evento l:leinrich de derretimento dos escuclos de gelo, que alteraram a

circulação termohalina e os ciclos clirnáticos Dansgaard - Oeshger. (Pailler & Bard, 2002). As

modilÌcações climáticas decorrentes podem ser observadas nas fìguras 37, 38 e 39 (páginas 171 a

r7j)

A transição do último glacial para o atual interglacial não foi oontínua. Vários eventos de

res{ìiamento de cufta duração interromperam a deglaciação. Um efeito importante desse mecanismo

foram os eventos Heinrich com conseqüente aumento do nível do mar em cerca de 120 metlos. O

derretimento epìsódico do gelo afetou a circulação tennohalina a partir de 18.000 anos calibrados,

que só se restabelece a cerca de 15.000 anos atrás calibrado (Arz et al., 1999). Na circulação

termohalina atual, as águas perdem calor para a atmoslera no Atlântico Notte, conseqüentemente

fìcam f ias e mais clcnsas, afundando e retornando ao sul como águas profirndas. O enlraquecimento
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desta circulação pelo derretimento de geleiras ou por outros meios, reduz o transpor tc de calor para

o Atlântic<l Norle, les{Ì-iantlo o clima na legião e retcnclo calor na região tropical. entre as

profundidades 200 e I 000 metros (Arz el al.. l99L), Chiang & Koutavas, 2004)

Wang r:l al. (2004) identifÌcam sincronia entre os perioclos úmidos no Nordcste Ilrasilei¡o

cotn o enfiaquecirnento da rronção de verão do leste asiático e coûr os eventos l-leiniich,

provavelmente devido ao deslocamento da f-l'CZ para o sul

Águas superficiais mais qnentes no Atlântico Sul, clurante cada evento tleinrich incluziranl o

enfraquecimento clo gradiente de ternperatura entre o oeste e o sul do Atlântico, resultando nuna

Corrente Norle do Brasil menos vìgorosa (motivada pela redução da intensidade dos ventos) porém

quente e salina. Corresponderia a um mecanismo adicional ao do enfiaquecimento do giro

subtropical para a aoumulação de s¿l no Atlântico Oeste tropical, juntamente corn a Corrente Norte

do llrasil quente e salina, o deslocamento da II'CZ e o f-ortalecimento dos ventos de nordeste,

l'esultando na acumulação e estagnação de massas de água quentes e salinas em toclo o Atlântico

Oeste tropical (Weldeab et u|.,2006). O registro de corais de Ilarbados evidencìa este esroque do

águas quentes (Guilderson et ot., 1994). Os registros da Bacia de Cariaco, Venezuela e das

condições úmidas no Nordeste llrasileiro sugerem o deslocamento cla ITC)Z para o sul e a

intensifìcação clos ventos de nordeste (Peterson et al ,2000,Wa:nget al,2004).

Entretanlo, os eventos I'lein¡ich não correspondem ao únìco cick¡ olimático proeminente. Os

eventos de duração milenar Dansgaartl-Oeschger são registrados no gelo da Cìroenlândia e em

registros paleoclimátioos detalhados no Hemisfério Norte. Nestes registros, os eventos Heinrich

mostram-se secundários eur relação à fieqriência e amplitude do ciclo l)ansgaard-Oeschger. Outros

registros mostram melhor correlação com os eventos Heinrich, entre eles. o testemunho sedimentar

da margem continental brasileira (nlroecker & Hemrning, 200 I ).

Utilizando-se testemunhos no Atlântico Sul (Geolì l71l), no Atlântico lìquatorial (GeoB

15 t5) e no Atlântico Norte (SU 90-08 e NA 87 -22) Iambém se pode constatar a relação entre os

eventos de aquecimento que ocolTeram I 500 anos antes no Atlântico Sul em relação ao Atlântico

Norte e que estão relacionados com a quebra da circulação termohalina (Vidal et at., 1999).

Na transição da fase glacial para a intelglacial, cerca de 1O%o do gelo sobre os colìtincntcs

derreteram, causando grande aumento do volume os oceanos, acompanhados de resposta isostática

da Terra sólida. O aumento do nível do mar foi relativamente rápido e uniforme, cerca de 7 a 8

milímetros por ano, durante o início do Holoceno (8.500 anos calibrados). Os dados também

sugerem decréscimo na taxa de derretimento ao redor de 7.000 anos (Milne e/ a/., 2005)
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9.4 - Sittração paleoclinrática durante o úllinro ur¿txinto glacial na Amér ìca c{o Sul

r\s inlòruraçõcs e discussões paleoolimáticas ac1r.r i cxpostas. sc i¡riciam do sul do coutirìerìtc

sul-anrericano, acompanham os Andes até a Amazônia para ent¿ìo atingir o Brasil Central e

posteriorrnerìte o nordeste, área clc estudo. muito embora as cliscussões estejam mais ooncentr¿rcl¿rs

nas regiões blasileiras l)ados oceânicos são utilìzados para melhor compreensào tle alguns

fènômenos cnvolvidos. Sintese tle clados paleoclirnáticos pode ser observada desde 22.000 ¿rnos nãcr

oalibrados até 8.000 anos a1rás (9.000 anos calibrados) em intervalos de 2.000 anos através das

fìguras 37 a 44 (páginas 17l a 178).

wlislltRlltis or.t vltNt'os I)ì:iolÌsItr, ( ll{ct lt 
^ç 

Ài ) )ìl ttf I R{ rt)lcAL li IrRl:jN ìS Pot,Âtìtis.

Na América clo Sul, as inlòrmações sobre a circulação oeste, intensiclade da corrente dc

Ilumboldt e penetração das frentes polares, são relevantes porque podern explicar, em parte, a

própria glaciação e, em paúe, fbrnecer infirrmações sobre o deslocamento de anticiclones

atmosféricos e convergências ooeânicas, que âlteram praticamente todos os fènômenos clìmáticos.

A simulação realizada por Wyrwoll el al (2000) para o I Iemisfério Sul sugere o

deslocamcnto dos ventos de oeste para o pólo, mas de forma generalizacla, já que sua atuaçãcr

latitudinal tornÒu-se maior, ocasionando dilerenças regionais durante o último máximo glacial.

Como conseqtiência destas dilèrenças regionais car-rsada pela mudança clo paclrão de atuaçãcr

dos ventos de oeste, tôm-se condições mais únidas durante o máxìmo glacial nos subtrópicos, corno

por exemplo nas latitudes médias e baixas (< 30o) da região andina (Van Geel et a|..2000), devido

aos ventos mais fiacos, enquanto em latitudes mais altas, oom temperaturas supcrt'iciais dos oceanos

nrais fì-ias, há tne¡ror influxo de umidade vinclo do Atlântico (Wainer et tr1.,2005).

Nesse ponto é importante ressaltar uma característica oiimática e paleoclimática da Amér'ica

do Strl: os registros climáticos do Pampa e da Venezuela são nitidamente diferentes, mas nào sào

independentes um do outro, mostrando correlação inversa, com períodos secos no sul correspondem

praticamcnte a períodos úmidos no norte e vice versa. No fènômeno lll Niño, ocorrem f'or-tes chuvas

nos palnpas e estiagens severas na Colômbia e Venezuela, ocorrendo o inverso no fenômeno La

Niira. Essa hipótese, de climas opostos, vem se tornando mais forte em face às interpretações

paleoclimáticas ptoduzidas na América do Sul. Em ambos os lados da Cordilheira do Equador, no

laclo leste dos Andes no Peru e Bolívia e na região dos lagos do Chile, são descritos paleoclimas

semelhantes aos padrões da Patagônia. Por outro lado, a Amazônia Central, o Altiplano Boliviano e

o norte do Chile seguem os padrões presentes na Venezuela. Um terceiro padrão de evolução

climátìca é observado ao sr-rl da latitude 40" na Patagônia e I'erra do Þ'ogo, devìdo à descontinuidade
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cla corrlilheir-a, baixa altitude e por'ção continental estreita, oom inlluêncìas na migração das ontlas

cle ireste c pcrsição da liente polar ([riondo, I999, Paegle &, Mo.2002, Pessenda el rr1 , 2005, Wainer

er ul . 2005)

As infbrmações sobre a posiçào dos ventos de oeste, anticiclone clo Atlântico Sul, fientes

polares e sobre os clil'erentes paleoclimas estão ilustrados nas figur¿ìs 37 a 43 (páginas 17l a 177).

At¡,rzirtrit,t lÌ slJ^ conl:lì' JRÂ vtì(ìu tÀcI()NAL

lnfèrôncias paleoambientais palinológicas sugerem dois cenários alternativos para as terras

b¿rixas da Arnaz-ônia durante a última glaciação.

a) floresta sempre-verde permanente, com invasões de elementos adaptados ao fiio durante a tàse

glacial, quando a temperatura era cerca de 6'C mais fria (I:laberle & Maslìn, ì999, Bush ¿/ ¿¡1.,

2000; Colinvaux & De Oliveila, 2001),

tr) substituição <la comunidade arbórea por comunidade herbácea xerófìta (Absy et (rl , 1991, Van

der Ìlanlmen & Absy, 1994; Behling & Hooghiemstra, 2000).

Reanalisando oito registros polínicos, Van der Hammen & [Iooghiemstra (2000) ¡nterpretam

a evolução da vegetação amazônica desde o Terciário. A temperatura durante o último máxilrìo

glacial teria sido 8"C mais fria nos Andes e possivelmente de 4 a 5'C mais liia nas terras baixas. A

dif'erença entle a lase pleniglacial {iia e úmida (60.000 a 28.000 anos atrás, não calibrado) e a fiia e

seca do pleniglacial tarclio (28.000 a 13.000 anos atr'ás), que inclui o último máximo glacial, é

evidente atravós do registro de palinomorlòs tanto nos Andes quanto nas teffas baixas tropicais.

Dr¡rante o pleniglacial superior o clima 1-oi relativamente frio e seco na Amazônia. Há regiões com

savanas e florestas tropicais secas. I)unas se desenvolveram em áreas atualmente com savanas As

chrtvas no norte da América do Sul podem ter sido reduzidas em 30 a 5OYo Ao redor de 20.000

anos atrás, essa redução de precipitação seca totalmente vários lagos na Amazônia e nos Andes.

Em Rondônia, a distribuição da savana e/ou cerrado não depende de fatores edáficos Dados

de subsolo sì.rgerem maior desenvolvimento em tempos pretéritos desta vegetação, inclusive com

dados sugestivos da ocorrência de lÌcgo, embora a datação deste evento não seja possível <levido às

limitações dos isótopos de loC. Aparentemente o pleno desenvolvimento das florestas tropicais

ocorreu entre 10.000-9.500 a 8.000 anos, enquanto as savanas e/ou cerrados oomeçam a se

desenvolver há 8.000 atingindo o máximo a 6.000 - 5 000 anos (Desjardins, et al,1996).

Pessenda el al. (1998) estudaram solos de três localidades em Rondônia: Vilhena, mais ao

sul, representativa de cerrado, Pimenta Iìueno correspondente à transição entl e cerladão e flolesta e

Ariquemes mais ao norte, com vegetação de lloresta Os dados isotópicos de carbono orgânÌco dos

solos sugerem que não houve mudanças signifìcartivas na localidade que hoje apresetìta floresta,
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enquanto que as áreas hoje clominadas por cenado e cerradão, testelnu nharianr a expansãO da

Uoresta ao longo do Floloceno Inlèiior (10.000 - 8.000), expansão das savanas no Iloloceno VIédio

(8 000 - 4 000) e novamente a expansão da floresta no f{olooeno Superiot.

E,m relação à transição catnpo-fìoresta em Flurnaitá, sul do Amazon¿s. cluase no l:stado de

flondônia, Gouveia et al. (1991) interpretam que entre 12.000 e 8.000 anos, toda a árca dc estudo

teria sido coberta por floresta, estando a vegetação preclominante de plantas C-r nìais desenvolvida e

com maior biomassa ao redor de 10.800 anos.

Comparando-se os dois cenários alternativos com outros registros sul-arnericanos, o

primeiro cenário (fìoresta sempre-verde) parece ser nìais provável Há poucas indicações {e grandes

mudanças nas estruturas vegetacionais, relacionadas às rápidas mudanças olimáticas que ocorreram

ao longo deste intervalo. A hipótese de substituição da comunidade arbórea pela comunidadc

he¡bácea sugere o deslocamento de cada lrioma como um todo, hipótese associada à teoria dos

religios, na qual a flo|esia se retrai, petmitindo a expansão dos campos" cnquarìto que as "ilhas" de

fìoresta representariam verdadeiros refúgios de fauna e flora Na hipótese de manutenção da

estrutura l'lorestal, as espécies mais susceptíveis tendeliam a desaparecer, enquanto que algumas

espécies de regiões vizinhas aptas a migrarem, acompanhariam as mudanças climáticas, alteran{o a

composição florística ao formar mosaicos de espécies de dilerenles biomas atuais. Algumas

espécies não são aptas a rnigrarem pela ausônciâ de polinizador ou dispersor que sejam aptos a

migrarenl. As comunidades ern rnosaico pode sel rnelhor caracterizadas em associaçòes tle

macrofitofósseis como ó o caso em Campo F-orrnoso, principalnrente devido à eviclência de pequeno

transporte dos seus elementos constituintes. Deve-se levar em oonsideração que ao contrário de

associações polínicas que são sempre de caráter regional, os registros macrofìtolossilífero refletem

tnelhor os aspectos locais da cobertura vegetal e corroboram a hipótese de manutenção da floresta

A Amazônia f'oi predominantemente florestada durante o último máximo glacial, embora

haja evidêncìa cle expansão de savanas em suas margens. O que os novos clados biogeográficos

modernos sobre disjunções de espécies sugerem é a possibilidade cla Bacia Amazônica ter siclo

recoberta por florestas sazonalmente secas ao invés de floresta pluvial. Entre o último máximo

glacial e a metade do Holoceno, teria haviclo grande expansão da lloresta scmpre-verde sobre a

f'loresta decídua, atribuída ao aumento da temperatura e dos niveis atmosféricos de Coz. As

similaridades entre o padrão de mudanças no ecossistema amazônico e o registro dc metano na

Groenlândia, implicam que a Amazônia desernpenhou importante papel na diminuição do fluxo de

metano atmosférico durante a transição cla última glaciação para o Holoceno (Mayle & Beerlinr¡,

2004)

168



Û'CZ: (l( )N:i rf)t,R^(r()tÌrì soltlti () ù )stcl( )NAN¡IiN lr ) ltiMp()tìAl. r)^ l'T'(lZ t)tisl)ti IMI,()s M^fs

.AN'l I( ì( )s (lLllr 8.000 i\N( )ri.

lienônrenos que ocorrem a partir de 8.000 anos podem ser utilizaclos por lbrnecer subsidios

ao entendirrento das variações clirnáticas ao longo da última fhse glacial. O nolte d¿r Antórica clo

Sul fìrrneoe subsidios para as discussões sobre o pÒsicionamento temporal da l'ICZ

Os esttrdc¡s {èitos no norte da Amér-ica do Sul, espccialmente Venezuela, nrostram olil¡as

periodicamente mais irmidos que os atuais durante o Quaternário, contrariamente ao obscrvado no

Brasil e Bolivia. Por analogìa às muclanças atuais, estima-se que tais nrr.rdernças olinráticas scrianl

causadas por variações na posição d,a ITCZ, associadas a relbrço dos anticiclones subtropicars nas

latit¡-rdes sul (Selvant et al.. 1989).

No inicio dos eventos lleinrich, a intensidade da precipitação aurnentou rapidamente nas

regiões nas quais o verão austral é chuvoso, mas essa maior precipitaçào nào ocorreu ao longo dcr

ano inteiro, rnas somente nos meses de verão. O Nordeste Brasileiro apresenta clinia semi-árido,

oom estação seca de 8 meses, e as fìorestas pluviais não resisteÌn a secas mais prolongadas que 4

nìeses, mas a medída que o evento Heinrich se estabelece, a precipitação se distribui melhor ao

longo do ano, permitindo o desenvolvìmento de florestas pluviais. Os eventos Lleinrich anteriores a

deglacìação fi¡ram nrenos intensos, provavelrnente não alterando a sazonalidade das ch¡vas, não

senclo possível modificações na vegetação. Jennerjahn et al. (2004) sugerem o deslocamento para o

sul da ITCZ, conforme pocle ser observado na figur¿ì 36, no Holoceno, este desiocanlento acaba por

afetar a ENSO, pois a migração da I"ICZ para o sul aquece as águas superfìciais do Pacífico,

origìnando o fenômeno El Niño. Desse modo" fica claro como eventos oceânicos (Heinrich) podem

alterar a circulação atmosférica (ITCZ) que por sua vez é capaz de modifìcar os padrões oceânicos

(ENSO), sendo, muitas vezes, dilÌcil caracterizar causa e efèito.

SACZ: A RIt.AÇÂo liN'lrìtt A AMI\ZC)NIA Iì o OctiANo AILÀN uco DL|rNlNlx) u cr.tM^ lro StJf)Eslit

Il tì 
^ 

ri r r.r.i ì( )

A área palinologicamente bem estudada e considerada pelos seus autores como situada no

Brasil Central, corresponde de fato ao Estado de Minas Gerais com apenas dois registros fora dele:

Águas Emendadas, DF e cromínea, Go (Barberi-Ribeiro, 1994, F'erraz-vicentini & Salga<io-

Labouriau, 1996; Barberi er a1.,2000). os registros de Minas Gerais são extensos: Lagoa dos olhos,

.Lagoa Santa, Lagoa Campestre em Salitre, Serra Negra, Catas Altas, t,ago do pires e Lago Dom

fÌelvécio (De oliveira, 1992; Parizzi, 1993; Behling, 1995; Ledru et al., 1996; Salgado-Labouriau

et ãl .1997; tìehling & t-ichte, t997; Behling, lt)98,\'arjzzi et al., l99g; 'lurcq ¿1 a1.,2001). De

modo geral os registrÒs dessa região indicam clim¿ seco durante a última glaciação, co¡n vegetação
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campestre e secamento de lagos. Há algumas variações no início e no {inal dessa fase seca, mas não

há muitas discrepâncias entre os registtos.

I|CZ no invemo austral
'....1.:1.|liìllr rl:iì ll ].jilil. ;.:,,1jrl r.¡ììt;r.i rì i

j'i,::r r1;" '

ìt
r ßjLrst*l]l -,| /t

1 lt,/

Figura 36 - Posição da ITCZ atual e seu possivel deslocamento durante os eventos Heinrich. NBC -
Corente Norte do Brasil, SEC - Corrente Sul Equatorial e BC - Conente do Brasil, na região do

Giro Subtropical. Modi{icado de Jennerjahn el al. Q004).

Os dados da Amazônia, como o aumento do nível do Lago Valência, e do Brasil Central

sugerem que, no intewalo de 10.000 a 8.000 (11.400 a 8.900 anos atrás calibrado), correspondente

ao ótimo climático em Carajás, o clima seria mais úmido. Em Salitre, após um breve episódio frio e

seco ao redor de 10.500 anos (12.400 anos atrás calibrado), houve rápido restabelecimento da

cobertura arbórea. Em contraste, os níveis dos lagos diminuem no altiplano boliviano ao redor de

8.000 anos (8.900 anos atrás calibrado). De 10,500 e 8.000 (11.400 e 8.900 anos atrás calibrado) na

Bolivia, as condições eram mais secas no Lago Sibéria e Titicaca enquanto persistem condições

quentes e úmidas no leste da Amazônia, ao mesmo tempo em que ocorreu fase fria e úmida no

Brasil central" como em Salitre.
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Figura 37 -Mapa paleoclimático da América do Sul \íL2L.OOO anos não calibrado
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@ Altiplano Boliviano (Seltzer et a|.,2002 - Condições relativamente úmidas)

@ Lago Jotaordó, Colômbia (Benio et a1.,2000 - Clima mais frio e úmido)

O Lagoa da Pata, AM (Colinvaux & De Oliveira,200l - Clima frio e úmido)

O Carajás, AM (Colinvaux & De Oliveira,200l - Clima seco)

O Águas Emendadas, DF (Barb eri et al,2OO0 - Floresta de clima frio)

a Cromínea, GO (Ledru et a1.,2001 - Não há presença de árvores)

O Catas Altas, MG (Behling & Lichte,1997; Behling, 1998 - Clima seco e frio)

O Lagoa Santa, MG (Prous, 1992;Panzzi et ol., 1998 - Clima quente e úmido)

O Serra Negra, MG (De Oliveira, 1992 - Clima frio mais seco, com várias florestas)

O Rio Tamanduá, São Simão, SP (Turcq et al.,lgg7 - pântano)

O Colônia, SP (Lorscheitter et a1.,1990; Ricconine et al.,lggl - Frio e árido)
O Morro de Itapeva, SP (Behling, 1997b;1998 - clima frio e seco, sem árvores)
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Figura 38 - Mapa paleoclimático da América do Sul há 20.000 anos não calibrado.
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O Região dos Lagos do Chile (Ashcuorth & Hoganson, 1993 - Ambiente úmido)

O Sul e sudeste do Brasil (Behling, 1998 - Aumento de umidade e floresta de araucária)

@ Altiplano Boliviano (Seltzer et aL.,2002 - Condições relativamente úmidas)

@ Lago Jotaordó, Colômbia (Benio et q1.,2000 - Clima mais frio e seco. Florestas)

@ Venezuela (Coltrinari, 1993 - Savanas áridas)

Þ Nordeste da América do Sul e costa caribenha (Coltrinari, lgg3 - Savanas úmidas)

O Carajás, AM (Colinvaux & De Oliveira,200l - Clima seco)
O Aguas Emendadas, DF (Barberi et a1.,2000 - Clima frio e floresta de clima frio)
O Cromínea, GO (Ledru et a1.,2001 -Não há presença de árvores)

O Catas Altas, MG (Behling, 1998 - Clima seco e frio, mas com presença de araucária)
O Lagoados Olhos, MG (De Oliveira, 1992 - Condições úmidas, floresta e savana)
O Serra Negra, MG (De Oliveira, 1992 - Clima seco)
O Rio Tamanduá, São Simão, SP (Turcq et a1.,1997 - pântano)

@ Morro de Itapeva, SP (Behling, 1997b;1998 - Clima frio e seco, sem árvores)
O Colônia, SP (Lorscheitter et al.,l99O; Ricconine et a|.,1991 - Frio e árido)
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Figura 39 -Mapapaleoclimático da América do Sul há 18.000 anos (21.500 anos calibrado)

Z\
\ f / / Ootsublropical do Arlânrico Norre forralecido\\z_/

Eci¡arlor

Pen¡

Clrile

Westerlies
¿

îr:

,{.
:.1.

@via
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Figura 40 - Mapa paleoclimático da América do Sul há
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O Vale do Ribeira, SP (Cruz-Júnior et a1.,2005 - Período seco entre 20.000 e 18-000 anos

atrás calibrados)

O Altiplano Boliviano (Seltzer et a\.,2002 - Condições relativamente úmidas)

@ Lago Jotaordó, Colômbia (Berrio el a\.,2000 - Floresta diversifrcada desde 20.000)

O Águas Emendadas, DF (Barberi-Ribeiro, 1994; Barberi et a1.,2000 - Semi árido)

O Cromínea, GO (Ledru et a1.,2001 - Longa fase seca)

@ Salitre, MG (Alexandre eÍ al.,1999; Turcq et al.,1997;Ledru,1992 - fase fria e seca)
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Figura 4l -Mapapaleoclimático da América do Sul há 14.000 anos (17.000 anos calibrado)
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Serra Negra, MG (De Oliveira, 1992 - Savana, floresta sazonal e floresta de galeria)
Morro de Itapeva, SP (Behling,l997b;1998 - Frio com certa umidade, floresta araucária)
Rio Tamanduá, São Simão, SP (Turcq et a1.,1997 - Floresta aberta e muita precipitação)
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Figura 42 -Mapa paleoclimático da América do Sul há 12.000 anos (14.000 anos calibrado).
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Região dos Lagos do Chile (Ashcuorth & Hoganson, 1993 - Florestas úmidas)
Cordilheira Domeyko, Chile (Latorre et al.,2OO3 - Úmido entre 13.500 e 9.700)
Rio Rastro e Morro da lgreja, SC (Behling, 1998 - Geadas. Florestas e campos)
Boa Vista, SC (Behling, 1998 - Frio e seco, floresta e campos)
Botuverá, SC (Cruz-Júnior, no prelo - Úmido entre 15.000 e 14.000 anos calibrados)
Serra dos Campos Gerais,SC (Behling, 1997a; 1998 - Úmido e frio com fortes geadas)
Norte dos Andes (Peru e Chile) (Coltrinari, 1993 - Período frio)
Humaitá, AM (Gouveiaet a1.,1997 - Condições úmidas com floresta)
Lago Chorreras, Equador (Hansen et a|.,2003 - Frio e mais úmido que o atual)
Lago Jotaordó, Colômbia @errio et a1.,2000 - Transição para clima mais frio e seco)
Lago Valência, Venezuela (Leyden, 1985 - Aumento da umidade, savana e árvores)
Carajás, AM (Colinvaux & De Oliveira,2001 - Aumento dos elementos arbóreos)
Lago do Caço, MA (Ledru et a1.,2001 - Frio e úmido)
Cromínea, GO (Ledru et al.,2O0l - Longa fase seca)
Aguas Emendadas, DF (Barberi- Ribeiro, 1994;Barberi eî a1.,2000 - Semi árido)
Serra Negra, MG (De Oliveira, 1992 - Savana, floresta sazonal e floresta de galeria)
Salitre, MG (Ledru, 1992 - Ausência da estação seca)
Morro de Itapeva,SP (Behling, 1997b;1998 - Frio com certa umidade, floresta araucária)
Vale do Ribeira, SP (Cruz-Jínior et al, no prelo - Úmido de 16.000 e 14.000 anos cal.)
Rio Tamanduá, São Simão, SP (Turcq et al.,1997 - Muita precipitação)
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Figura 43 - Mapa paleoclimático da América do Sul há
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Região dos Lagos Chile (Ashcuorth & Hoganson, 1993 - Sazonalmente secos e frios)
Cordilheira Domeyko, Chile (Latone et a1.,2003 - Úmido entre 13.500 e 9.700)
Aparados da Serra, RS (Roth & Lorscheltter, 1991 - Semi-árido, baixas temperaturas)
Boa Vista, SC (Behling, 1998 - Frio e seco, floresta de campos)
Poço Grande, SC (Behling, 1998 - Floresta atlântica e floresta tropical)
Serra de Campos Gerais, SC (Behling,1997a;1998 - Úmido e frio com fortes geadas)
Lago Chorreras, Equador (Hansen et a|.,2003 - Aquecimento e sazonalidade moderada)
Lago Jotaordó, Colômbia (Benio et a1.,2000 - Clima mais frio e seco. Savanas herbáceas)
Lago Valencia (Salgado-Labouriau, 1980; Leyden, 1985 - Maior umidade, savana e árvores)
Lagoa do Curuçá, PA (Behling 1998 - Floresta fechada e densa com alguns Podocarpus)
Carajás, PA (Colinvaux & De Oliveira,200l - Máximo desenvolvimento de florestas)
Cromínea, GO (Ledru et a|.,2001 - Longa fase seca)
Aguas Emendadas, DF (Barberi- Ribeiro, 1994; Barberi et a1.,2000 - Semi árido.)
Lago do Pires, MG (Behling, 1995b; 1998 - Baixa precipitação)
Salitre, MG (Ledru, 1996 - Ausência da estação seca)
Serra Negra, MG (De Oliveira, 1992 - Savana, floresta sazonal e floresta de galeria)
Morro de ltapeva, SP (Behling, 1997; 1998 - Frio com certa umidade, floresta araucâria)
Rio Tamanduá, São Simão, SP (Turcq et al.,1997 - Muita precipitação)
Campo Formoso e norte da Bahia (Este trabalho - floresta e clima úmido; De Oliveira et al.,
1999 - Densa floresta com espécies atlânticas)
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Figura 44 -Mapapaleoclimático da América do Sul há 3.000 anos (9.000 anos calibrados).
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Serra de Campos Gerais, SC (Behling,1997a;1998 - Umido, frio com fortes geadas)

Boa Vista, SC (Behling, 1998 - Frio e seco, floresta e campos)
Lago Chorreras, Equador (Hansen et aL.,2003 - Sazonalidade moderada)
Lago Valencia, Venzuela (Leyden, 1985 - Quente. Úmido nas encostas, seco no planalto)
Lago Calado, AM (Behling et a|.,2001 - Floresta devârzea, igapó, floresta aberta)

Lago Crispin, PA (Behling & Costa, 2O0l - Floresta amazônica)
Lagos Geral e Comprida, PA (Bush et a1.,2000 - Precipitação aumenta a partir de 8.800)
Rio Curuá, PA (Behling & Costa, 2000 - Presença de buritizal)
Carajás, PA (Colinvaux & De Oliveira,2O0l - Período seco)
Aguas Emendadas, DF (Barberi- Ribeiro, 1994; Barberi et a1.,2000 - Semi árido)
Cromínea, GO (Ledru el a|.,2001 - Longa fase seca)

Lago do Pires, MG (Behling, 1995b; 1998 - Fase úmida)
Lago Dom Helvécio, MG (Turcq,200l - Clima seco com rebaixamento do lago)
Serra Negra, MG (De Oliveira,1992 - Savana, floresta sazonal e floresta de galeria)

Salitre, MG (Ledru,1992 - Clima frio)
Morro de Itapeva, SP (Behling, 1997b 1998 - Floresta seca de montanha)
Norte da Bahia (De Oliveira et al., 1999 - Clima quente e úmido aumento de cerrado)
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As pesquisas lirlnológicas no [.a¡¡o c-aracaran¿ì. lkrraima (]"51'N, 59"48'w) nìostrânì que

este lago tegìstra ntenor trivcl cntr-e 9.01X) e 7 500 anos (n¿ìo calìbrado). Quancìo cornpar-ado c6nr

outros estudos Iimnológicos, como os roalizados no l-ago Dorn tÍelvécio, MG (19,,40,S, 42,'35'w).
pode-se notar algumas semelhanças, pois os ciados inclicar'¿u¡ cluc o l-,ago Dom Helvécìo estava 22

lretros abaixo do seu nivel atual a 8.200 anos (não calibrado) e l-ì metros abaixo do seu nivel atual

a 5.000 anos (não oalibrado), confìn¡ando clima nrais seco na região sudeste. Entretanto. como o

Lago Caracaranã já se enoontra no Hemisfë¡io Norte, eml¡ora ainda bern próximo ao eqr:aclor, nãg

pode ter sua lase seca explicada por menor rnsolação cle vel-ão, explicação geralmente fornecida

pelos autores que trabalham com o sudestc brasileiro (Simões-Filho, 2000). Os estutlos

palinológicos no médio São Francisco indicarn período mais úmido entre I1.000 e 6.800 anos (não

calibrado) (De Oliveira et al., 1999) O aumento de precipitação no nordeste tambén não pode ser

explicado por diferenças no padrão de insolação (Turcq ct al .2002)
O mesmo conjunto de dados pode conduzir a dilerentes interpretações paleocli máticas,

depenclendo da explicação sugelida para o evento. Regiòes pr'óxinras podem ser interpretaclas com
climas variados, conforme pode ser observado nas figuras,ì7 a 44 (páginas l7l a 17g), mas torna-se

difìcil concluir se a questão é paleoclimática ou de interpretação de clados.

A variação sazonal da posição da IT'CZ pode nruclar clcpendencìo cla posição da SACZ nas

latitudes méclias. A interconexão elessas duas zonas de convergêncìa regula as estaçoes e a

precipitação na porção notle clo norcleste (l-ecL u c/ ut..20Q6). Os ciaclos paleoclimáticos do suclesre

brasileiro mostram clima mais seco no Holoceno Inlèrior e Médio ( 10.000 a 4.000) que indicaria
atividade mais fraca da SACZ. Este enfraquecimento é provavelnrente ligado à insolação mais lìaca
no verão' porque sua ftrrmação depende da troca de calor e da intensa ativiclade convcctiva na

Arnazônia. O clirna mais úmido, observado no módio São lrrancisco durante o Holoceno Infèrior a

Médio, poderia corresponder à posição rnais ao sul rla f|cz no oceano Atlântico no verào, e o
clima mais seco no nolte de Roraima poderia estar relacionado à posição mais ao norte da ITCZ no
invcrno.

9.5 - situações paleoclimáticas no Nordeste Brasilei'o e suas relações com a caatinga.

A paleoecologia da caatinga é fundamental para testar hìpóteses biogeográficas como as

possiveis conexões com as vegetações amazônica e atlântica e também para compreender o
restiiamento tropical citado nos trabalhos palinológicos. A vegetação da caatinga também pocle

auxiliar na compreensão dos efeitos climáticos possivelmente relacionados aos fenômenos ENS0
(seirsz Kousky et al_, l9B4) e cle deslocamento da I'I.CZ.

t79



O nirmero de endentìsmos na ilorest¿r costei¡a do [Jlasì1, assim corlo disjunçircs oom I
Anlazônia, são evidências da estabilidade da floresta costeira brasileira Em lelação ao Nordeste

lJrasileiro, pode-se analisal os refúgios contemporâneos. A floresta é atualmente persistcnte cnr

algumas enoostas com maior umidade, a temperatura é rnen<lr que em outras regiões circundadas

pela oaatinga Essas manohas de florestas denominaclas br-ejos, são consicleradas como refügios

atuais. A composição florística com rnuitas espéoics ¿rmazônicas sugere que scjatì rerÌìanescentes

de llorestas e não proclutos de inter{'erências antrópicas Os brejos também eribem espécies clo

complexo atlântico, indicando que são iÌìteress¿ìntes relíquias com mistura de es¡récies (Prance,

le82)

As evidências botânicas são baseadas em centros de endemismo e distribuìção disjunta e, ern

menor extensão, em adaptações xerófitas de plantas de florestas chuvosas e na variação clos padrões

de espécies polimórf-rcas. São ainda pouco estrÌcladas as possibilidades de cada área representar

re{ugios de diferenles vegetações cle fbrma a acumular espécies de cada época de refllgio, um

processo denominado "padrão de distribuição multiestratificado". O llrasil precrsa de maior

quantidade de amostragens das difèrentes vegetações para a eletuação desse tipo de trabalho, uma

vez que podem ocorrer centfos de endemismos ecláficos, que não apresentan relação com mudanr;as

clìmáticas (Prance, I 982).

As interpretações paleoclimáticas no Nordeste Brasileiro durante a última glaciação

constituem grande desafìo. Suas oaracteristicas chmáticas atuais ainda sào pouco conhecidas e

cliferentes regimes pluviométricos podem ser identifìcados. No nofte do Nordeste, a principal época

de chuva é de março a abril; no sul, a chuva ocone de dezemblo a fevereiro. e no leste do Nordeste,

chove de maio a julho. A variação espacial da precipitação anual também é alta. Enquanto porções

do interior recebem menos que 600 nrilímetros, a costa leste recebe ern torno de 2.000 milimetros

por ano (Rao el al., 1993). A precipitação médìa sobre o Nordeste e sua variabilidade interanual

constituem importantes desafios a serem resolvidos pela meteorclogia tropicai. Devido à
localização geográfica, esperar-se-ia a precipitação típica das áreas tropicais. Entretanto, a

precipitação média da região, que é imedìatamente vizinha à maior' floresta tropical do mundo, é

muito menor que a média equatorial (Moura & Shukla, 1982).

A correlação entre a anomalia quente na superficie do Oceano Atlântico em março com a

precipitação, pode ser explicada pelo aumento do fìuxo convergente úmido devido aos ventos de

sudeste que se direcionam para o Nordeste, aumentando a precipitação. Por outro lado, menores

temperaturas superficiais no oceano te¡iam o efèito contrário O aurnento da precipitação produz

convecções mais profunclas na l'lCZ com movimento ascendente no norte e descendente soble o

Nordeste e região oceânica nas proxirnidades l-lma possivel razão para não encôntrar correlações

I 8l)



negativas arììplas oom a região No¡lc pode scr a lì¿ìtureza dinânrca do relaoton¿¡nretllo clìtrc â

ano6alia da tcnìperatufa supelfìcial dos oceauos e a precipitação. [:Ìnquartto tenìperatLrras

superficiais quentes no oceano procluzem uma ITCZ intensa c associada ao movimento descendenlc

sobre o Nordeste, temperaturas superf:lciais [ìias não neccss¿rri¿rmente induzem n]ovirnùntaçàr)

i)esse nl¡clo, a cÒt relação é bem mais lorto enr relação aos eventos de seoa que aos periotlos úmiclos

(iVioLrr a & Shukla, 19.S2).

L)m alguns aspectos, o Oceano Atlântico tropical é similar ao leste do Pacífico tropica[, em

relação, por exemplo, a tcmperatura supertìcial logo ao sul c1o Equador (estreita fàrxa de água lì-ia) t:

nos ventos que origìnam a, ITCZ. A, II'CZ e esta fàixa de temperaturas frias possuem oiclo anual

mais proeminente no Atlântico, clo mesmo modo que a ENSO é mais proeminente no Pacifioo.

Estr,rdos sugerem que a variabilidade na precipitação no Nordeste llrasileilo e na região ccntro-

ocidental da África está intimanrente relacìonada a variações no gradiente da tempelatura

superfìcial do oceano ao longo do equador. A plecipitação no Brasil tende a estar mais fortemente

relacionada com o dipolo dâ temperatura strper['rcial atlântica que com o El Niilo do Pacífico

(('.hang et al., lt)t)7)

A quantidade de precipitação recebida pela área costeira do Nordeste Brasileiro taml¡érn está

relacionatla coln os ventos de sul Atualmente, o máximo c1e precipitação ocorre durantc o inverno

austral, cluando as correntes de vento ganham o rnáximo de intensidade e massas úmidas de ar

atingem as rnontanhas costeiras (A1z el dl., l()r)l) )

Os períodos glaciais exibem contrastes clim¡irticos acentuados em relação aos intcrglaciais E

bem conhecido mundialmente clue o padrão de climas mais secos durante o máximo glacial é

fiec¡tientemente interrompido por áreas com aumer.ìto pluviomótrico.

O Nordeste apresenta várias c¿iracterístioas sugestivas de clima pretérito mais úmido, como

vales fluvìais meandrantes atualmente secos, terraços fluviais indicativos de rios de alto gradiente,

precipitação química em cavernas indicando inf,rltrações genelalizadas, tufos oalcários fossilíferos e

horizontes calcíticos em solos (Auler, 2000).

Outro fàtor atuante no Norcleste Ilrasileiro seria um tipo de circulação Walker entre a

Améric¿ do Sul e o Atlântico Sul, entre os meses de dezembro e fevereiro, que também seria

afètado pela ENSO, fìcando mais fiaco durante eventos El Niño (Kousky et al., 1984).

Conf-olme comentado anteriormente, as modificações dos padrões de circulação oceânica

alteram os padrões atmosléricos, como por exemplo o posicionamento da ITCZ, que culmina em

aumento da precipitação sobre o Nordeste Ilrasileiro enqì.lanto que outras áreas no Brasil

experirnentaram condições glaciais maìs secas que as atuais.
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O aurlento cla Lrruidade associado ir baixas terìrperaturas, per-mitiria a cxpansão cle rica

lìolesta galoria. quc. scsundo De Olivcira at ut (1999) poderia ser o nrr:io pelo qual teria ocolddcr

intercânlbio Ilorístico entre as r egiões amazônica o atlântica.

O prescnle estr¡do demonstrou que, pclo menos na porção norte da Bahia, a Caatinga

propriarrcntc clita não cstavà presente do último máximo glacial ató o início da deglaciação, muito

embora algumas de su¿rs espécies tenham ¡esistido às mudanças clinláticas. Por outio lado, {bi

possível suserir aumento cle precipitação conforme comentado no capítulo anlerior Ser¡undo

discussão antcrior, os eventos [{einrich não teriam promovido alterações na sazonalidade cla

precipitação, embora possa ter ocorrido aunìento na quantidade da precipitação (Jennerjahn ¿/ ¿,/.,

2004). O registro espeleológico da Tooa da Boa Vista, na região ile Campo liormoso, também

parece sugerir sazonalidade na precipitação (Auler & Smart, 2001). A vegetação, não ftrrnece dados

que permitam infèrir a cluração da estação seca e conseqùentemente não há como cleterminar

alteraçõcs ou não na sazcxalidade cla precipitação.

Ocorrera¡n flutuações de até 2 metros no nível da água na Toca da Boa Vista, em resposta a

sazonalidade da precipitação. Os depósitos parecem representar dois eventos episódicos.

Não há indícios de intercâmbios floristicos entre o complexo vegetacional atlântico e

anrazônico oomo firÒposto pr'n f)e Oliveìra el at (.1999), embora seja provável que tal intercâmbio

possa ter ocorrido mais ao norte, visto que o registro polínioct é de caráter regional.

Os iufos calcános exibem inrportantes depósitos de macrofrtofósseis, muitos deies em

excelentes condições de preservação além de registros de fosseis de animais. Tulos calcários podenr

ser datados pelo método [J/'Ih e por isso vem sendo bastante estt¡dados em diversas regiões do

llundo.

O Ilrasil possui importantes depósitos de tufos inativos como os situados no centro e nofte

da tsahia (Auler, 1999), llussas no Ceatá (Duarte & Nogueira, 1980), Umbuzeiro na Paraíba (Muniz

& Ramirez, l97l; Duarte, 1979; Duarte & Vasconcelos, 1980) e o da Sena das Ara¡as ern Mato

Grosso (Almeida. 1945). Os depósitos ativos estão situados principalmente na região cla Serra da

Bodoquerra, MS (Boggiani & Coirnbra, 1995; Boggiani et al., 1999).

O estudo mais detalhado destes depósitos em conjunto, poderia contribuir- para melhor

compreensão das mudanças climáticas e vegetacionais do Quaternárìo.
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O presenle trabalho plocurou car¿ìcteriz¿ìr o rcqistro fitolòssilílèro de ttribs calcários sitLraclos n<r

nrunicipio dc Campo [;ormoso. norte da []ahia. lìea lizararn-se três análises urrlepcndentes para rnelhot.

controle dos resultados, evitando-se raciocinio circular. Brnbora ¿rs frês ¿rnálìscs tenham trtilizatlo

di¡etamente os fìtolosseis, cada análise utiliza dados isoladaniente. A tafbnônrica costuuìa pcnìlltir.

interpretaçòes an.rbientais como sub-anlbientes cleposicionars e nìcsnro lspcctos e limáticos A

taxonômica envolve o reconhecimento sistenrático do registro fóssrl, gerando lista floristica que possa

ser comparada a outras listas fìoristìc¿s" visando, a identifioação da vegetação presente na região. A

allálìse taxonômlca difìcilmente permite o reconheci¡nento da estrutura cla veuetação" embora possa

sugeril vegetaç¿io mais ou tnenos arbórea; o registro fössil de espécies herbáceas normalmente é

Ilastallte limitado. A analise fisionômica não requer a rdentifìcação taxonômica dos espécimes fósseis,

âpenas o reconhecimento de quantas rnorf'oespécics estarianì plcscntcs nu ussocilçiìo Este tipo de

análise pode pennitir o reconhecimento da estrutura vegetacional, assirn como cle alguns parâmetl.os

clirlláticos como pluviosiclade. A deposrção cle tufos calcárros requer água em aLrundância, mesmo que

sazonaimenle

Através da análise tafi¡nômica foi possível observar.que:

a) há poucas semelhanças dos tufos lòsseis brasrleiros con.ì os depósitos cle tufos calcários

c¡uaternários da Europa, mas forant possiveis comparações taf'onônrcas com os depósitos atuais

tla legião de Bonito, MS

b) os fitofósseis indrcanr ter sofiido pouco tr¿ìnsporte, motivado, em parte, pela rápicla prccipitação

do c¿rlcário. lÌste pet¡ueno transpofte é imporlantc por pcrmitil a clrractùr'iz,¿ìção de um¿r

assernl¡léia fossil proveniente de uma mesma r.egião

c) foi possível o ¡econhecimento de dojs sub-aurbientes clcposicionais: o de alta turbulêlicja,

preservando camadas latninadas nais conrpactas e espessas cle carbonato. norrralnteltte

associadas às folhas fosseis e o de menor turbr.rlôncia, com a ocorrôncia cle calcár'ro poros¡,

semelhante à deposição de fìb¡as de aragonita e de nrais sedimentos Conclições intermediárias

entre estes dois sub-ambientes p¿ìrecem sugerrr condições variáveis sazo¡almente,

prinoipalmente porque essas diferenças ocoûem ltum ûìesmo afloramento

l 0 - ( onsuiclaçòes {'inais
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t1) ocor.r etrt pc(luerìas var'ìaçõcs na deposiçtio entre os tlôs allor¿ìnlcrìlos csturlados, tr¿rvendo ¿riguns

indicios cle c¡rre o afìorarnonto Salgadinlro estivesse suJclto a conclrçòes nrais frias, mas os clados

szìo pouurs para perrnitir interpretação s{]gura

A arrálise t¿rxonômica geroLr Llr'¡ì¿ì lista flor ístlc¿ bern clivc¡s il'icacla:

a) fòrarn desoritos 69 nrolf'otipos, sendo reconhecidos taxono nricanrente 49 ntorfotipos, 44 a nivel

de espócie, tlistribuidos em 37 gêneros c 26 färnílias.

b) cluinze espécies pudetarn ser identificadas col.n grau de incertez¿r baixo ou muito balxo e f'ora¡r

rusadas pleferencial rnente ent algumas anál ises

c) novc espécies foram identilicaclas ool.ìl o grau de tnc:erl.eza cntle baix<t e moderado, quatorze corìl

grau tnoderado de incertez¿ e duas com grau alto cle incerteza. .4. maior incertez.¿ na

identrficação fol oausada" tanto pelo tipo de preservaçào do espécrme, quanto devido à sua

fiagmentaçào, principalmente se o morfotrpo é cornposto por apenâs um espécimc, mas

algumas vr:zes a incerteza na rdentificação foi causada pela grandc diversrdade da {àmilia

estudada ou pela ocorrência do mesmo padrão de nervação em di{èrentes familias.

d) forarn registradas cinco espécies de Annonaceae e F,uphorbiaceae, quatro espécies de Malvaceae

e L¿rnriaceae, lr'ôs espócies de Begoniaceae, duas espécies de tlignoniaoane, Chryso balanaceae,

Elaeocarpaceae, Malpighiaceae e Sterculiaceae, alénr de uma espécie de Apocynaoure,

Aquifoliaceae, Boraginaceae, ('ampanulacare, cecropiaceac, celastrace¿e, connaraceae.

Dillentaoeae, Guttifcrae (-Clusraceae), Olacace¿e, Pli¡olacaceae, Piperaceae, Rhamnaccac.

I{osaceae, Rutaceâe e Tiliaceae, independente clo grau de incerteza na identifícação

e) for possivel observar a prcservação de alguns elcrrentos herbáceos, incluinclo quatlo tipos de

monocoliledône¿s que nào putleram ser identificados.

f) não f'o i observada difèrença vegetac:ional signifìcativa entre os clifèrentes sub-ambientes ou entre

os três afloramentos, llìurto ernbora hala diferenças na composição das espécres em ca<ia ponto

g) pode-se verificar mlstura vegetacional, com cspécies de amplzr distnbuiSo geográfica e espécies

tipicas da caatinga e oerrado. O cerrado teria avançado vìndo tie oeste. Pocìe aincla ¡er havido

migração de elementos das florestas estacionais presentes na encosta da Clhapada Diauanti¡a,
principzrlmente aquelas que preferem ambientes úmidos.

h) A mistura de floras pareoe indicar a melhor distribuição das chuvas e/ou aumento na precipitação

anual. Mais especiftcanrente, corresponderia a uma "descìtla" aproxinracler dc cerca de 300 a 400

metros de altrtude e unì aulnento de 300 a 700 milímetros de chuva por ano, visto que Carnpo
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liottrtoso crìcorìtrâ-sc ont¡e 400 e 800 nrctros dc ¿ltitude c apÌcsenta ptecrpitaçiìo atual elf [c ]00

a -500 ntrlilrretros pol ano

i) a atrsôncìa de Myrtaceae podoria sugerir à pequena ¡elevância das espécics mais trpica¡rc¡tc

at lànt icas na assenrbléia 1össil.

j) não há indícios de fbrmação de corredores vegetacionzris coneotanclo o complexo vegetacional

atlântico Òonl a vegetação amazônica, pelo menos não no norte da Bahi¿r

A análise fìstonômica I'ornece inf'or-n.rações adioronais relaclonadas à estrutura vegetacional dâ

assernbléia ftissil:

a) após a necessidacle de se obter os patlrões Êrsionômicos especificos pala a região cla llahia,

conslatou-sc que a fisionomia loliar não permite por si só o reconhccir¡ento dos dlfèrentes

bio rras prescntcs n¿r Bahia

b) pode-se concluir que a vegetação de caatinga não segue os padrões fìsionômicos internacionars

por se tratar de vegetação decidua em área troprcal. Desse rrodo, suas fìrlhas estão adaptadâs

sonìcnte ao petíodo das chuvas, visto não havcr folhas no periodo seco. Flm re-s¡iões cclnr nraior

umidade, a vegetaqão é mais densa, e parte dos espécimes nào pcrdem as lolhas no período

scoo, lirzendo conì que, paradoxalmenle, folhas r-nenores se conscr..verÌt rìo registto lbssilrfèro,

erìquanto que normalmente, vegetações fechadas possuenì folhas maiores que as

correspondentes em áraa aberta devido à rnenol lLrminosidade.

c) pocle-se interprctar que a fìsionornia da assemblóia îóssilassemelha-se a vegetações presentes en]

maiores altitudes atu¿ìlmente, indicativas de vegetação de dossel fechado

d) a assembléta lìóssil estaria sujeita a condições sazonalmente nrais irrnitlas, rnas pr'óxiutas iìs

conchções atualmente presentes na região de cerrado.

Considerando-se os mapas paleoolinrhtrcos propostos, verifìca-se a possibilidade de condições

climáticas relativâmente distintas ern tegiões próximas, seja por questões rneramente loclrs se_ja por

compensações nas correntes atmosféricas, que tiansportam umidade de uma regìão pala outra. Dcste

urodo não se pode generalizat a maior umidade presente no norte da Bahia coln o restante clo nordeste

Outros depósitos de macrofitofosseis deveriam ser mais bcrn estudaclos. ìnolusivc corn dados

cronológicos, para aperfeiçoar os conhecimentos paleoclimáticos das últimas fases cle sedimentação do

Quaternhrio.
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Àncxo I

Iìelaçào cle fàrnilias e gôneros obscrvaclos no herbário ALCB



IìclaÇiìo dc lìtntilias c gôttct'os obscn tttlos rlo llcrb¿ilio r\1,(llì

Pipelaceae

I (ìd,l"tor prcselltes no Illasil (niLtttorc dc

La0istcrn¿ìceac

Cn iiiia'iii"cae

i 
t'""'"'' r/rvrv¡¡'!vJ

IUnhia L nirmcro clc es¡réoics

Salìc¿roeae

iiiñceá;

Moraceae

ì

('ltktt'ophorutrr (l * 0), I)r¡t tcttitt (3 r 1), f i(rlrr (16 r 7).

-cspécìcs prcscrìtcs ra I Cìôncrtls nào

I llclicost.yli.t (l + 0). lvltupu tt¡ (0 'r'. l), A4¿tclura (l r 0), Jorocctt i

1 ir , ,; 'Iotal: lO (29 r' 12) 
I

L.;i, i,46' :!.::::,,,:::,::: 
(:::l T*''il' l_ol I

I l;ltrtr.ru (l t O). t'¡/üt (3 t 0), (lreta (.2 t 2) 'l'otal: 3 ((r I 7) 
\ 
llothmarict

I ,tttLLtttt
It;r:lr,í/\ir., (r + o) M,ì1rr,1,,,,,,,t 1t r uj, l;,,itr,y,,r, (l r 0),

P r', r¡ç¿çç¿ç ì

I R,,tr¡,,r/,t t.\ lt 'l otal:+ (ô l) 
I

I I'/rrygrtrlrr/iì, 1l ' O\. t'lrttrirtr.vr 1l , 0¡. I':ttt<tctrtttltu.t fl rrr. I liytrriLr ll\
l.¡rrllltlracr.'Ac I ^. i

l.\tt 
tttlnttttlttt.' (3 ' 01. Ii il\khttltlttr't ll t 0t lotal 5 (ll o) 

,

Viscaccr¡ 
lt'h,'t,nfutuht¡tt 

(22 t Ol I olal: I (22 ' 0) 
I

sanraraceae \^"::!!y::-!"l Y Il1 I!Ì l
IAptcntlra (l -t'0).(2tthedtrl (1 f 0), I)ttlucitt (l t 0), l[cisrt:titr I

I I \ l'ttt h,tttt"tttltttt (l\. t¡ ttrt.rtv,,l¡Ji unt (l I ), -Yl¡r¿.vrrrr ( I ' I()l¿caccat 
l 
tZ Ol. l)tt|h 4\'ktlttttt (l\. li tt a tryliJi trirr (I l). 'Yit¡t,'ttttt (l '

I 0\ .\1. fu)(ltl¡a (2 t ol 'l olal: 8 (o | 2) 
|

lìalanophoracea " I 
t,,,,1:.rJ,, flitt (l t q.t;q,h;,,1'/t.vl/tt?r(l r0) 'l otal:2(2r0) 

I

A¡isrolochiacr'¡t' 
l,t); 

irr,'tìAìi¿ t8'0) lotal:-l(8 101 
i

Ralllcsiaccrt' 
| 
/'ll,rrlvlc! lplarÌlas l)aras¡tiìs rtào colisi,leratìas) 

I

l,4ttligrttttrtr ( I | 0). ('ttt¡tlrtlut 127 ' ll. l'ttl.vyt'¡¡¡¡¡¡¡ {7 | l)' 
I

lPulyg,,'l,,."u" 1R,,,,,".r11 r 0). ilrrT,ri'ry'l/r,¡ (: | ì). Iri¡,,tlis ll o1

I t'utt oli'{) 0) |I'

I

I

I

Ì

I

l

I

l(ì) I' '' ;

I

I

I
I

I

l

I

i

i

I

l

l

I

l

I

I

l
I

I



] 0). Ii l!t l.rpt.trotÌ (l I 0), ( -.lt¿.tttt 
t.t,sort (2-l l), (lyulltu,slu (l i 0).

Ànt¿r¿rtthactat I

I l;rr,(li¿t¡ru (2 t l). (.iorttphratn (13 t 0). Ira.tirrc (l r {)). I'lulliu

],t :) l.lLfll: lOtll c)
I

Morriniacc¿re I 
lVlucru4xplrr.t (l + 0). lVktl/ittctlit.t (l ¡. 'lipurutru (2 r 0)

] 
'l otal: 3 (i I l)

I

I l',rnt¡,totteut ct (l), lul-1.,r'i.sti ctr (l -r 0). Ltirolu (.5 -t- 2)
Ml,risliaccac 

I

| 
'Iotal. i lti t .ì)

I

I Artxngvtt (l + 0), Anonnu (ll r 5), Cardiopctúl1tm (0 I 1).

\r'-wntu'patalunr 
(l + 0), I)uguetia (4 t- 0), l,)¡thetlraalhu.r (1 t 0),

Annonaceae I, l,rsrrco (0 + I ), (itnllcriu (6 | 6), Ílontschut:hirt ( I I O).

I l'.s<: tdoxandro (I l l), Oxtuttit ¿t (I I0), lLollitritt (8 -ì),
I

I l. hnrrrytsì.s (l + 2)..Y¡t/<tpia (7 t 5) 'I'otal: l4 (43 | 24)
t..........-('orrrraraceae 
lt 

1tnrurn.s (4 + 0), Iùnrea (5 t 2) -l'otal: 2 (9 t 2)

Oralirlaccac l,ln,rrlt,nt (2, ll.t).rtt/t.t (ll 2) 'fotal:2tli .it
l

[[urririaccae illrrnirio 
(2 -r' l), ]fumiri¿t.çtrun (l I l), Saccogeot¡\ (2 I 0),

\ ,,1t:ltt¡ntntlttt: (.1 | ()), Alte nruntltctd (14 | l). ,4nnruntlttt.¡ \)..

Zygoph),ll¿çs¿{r

( tht:,itt (l)

L'tumnca (3 t-O) I'otalr4 (8 f 2)

1.,ü,,,üì ('l i oj foiti: i (t i çj
'I'rupuer.thrn (7 +0) 'l'otal: I (l +0)

Ka,t ßl;;;¿t;i, e + ll. tiljlüiü( f t oj

Ài,ìliti't,à- ç ,'.¡ eiriitiiiteiì'iiñ (l f rl, Àtit:,,ä:i,"üri(ì r r¡.

Atlenophandra (l + 0), Adelrtt sp., Antã od (2 + 0), Álgertuttitt

( l + 0), AtÍ:¡t'othamu¡d (l + 0), A.ttt ocã.tìct ( l I 0),

Apari;'lhntiun ( I r' 0), Renrtdia (3 4' 2). Oaparrnicr (sp t t),

(.lhaetocarpu.s (2 + 0), Cltanue,s.ytr (4 'r- 0), Cleidon (l + O),

(lc¡trceveiha (0 + l), (ksn<:eveivestr m (0 t' 1), (:ttido:;colu"^ (7 +

O), (lrotott (40 ) 2), (lunat ict (0 r l), I)actylostenon (l + 0),

I)alechantpia (9 -F l), 1.)itaxis (2 +. 0), I,)qthorbid (17 r t),

llxaccario sp., He,',c11 (.2 1 5), Hutd (0 + l), ,4 H¡'eroninttr (1 I'

O), .lurro¡ta (8 f 0), .l;¿¡nlc.s iu (l I O), ,lukrcrotott (4 | I ). lvlaba,t

( I 3 r' 2), lvfapt otrtrctt (2 | 0). Mdt gür'tturia (l I 0), I)ousturclt tt

(0 f l), I)c¿liltnttlur sp., l)ero (4 -t- 1), I)hylltrtrthtn (15 r l).

[:uphorùiaceac

ToLal: 2 (3 -r- l) trútüctttlt ( I )

u rcu (2)



LÌupho rit iaccae

(c(]n t. )

l)/ul¡¿trcti¿ (l | 0). I'¡ruìtili¿t 1ü-r:-tj" ¡;;;ilt.\¿¡¡;¿; (i Or, 
]

Ì'ott.stu¡tlru (l I 0), l)ogonr4thoru (l I 0), lln.rilrs (0 r l), 
I

'I 
r iqorriaccae

Voch¡,sìaceac

S:ugotio (O I l). lliche ria (l I 0), llonutrta ( l r 0), Su¡tiun (3 t

4). ,lahu.stitrrru ( l:i + l), Slencf\/tlaro (l r 0), ,\rillitgta ( I -r 0),
'Ictruplturtlru (l r 0),'liztgìu (2 + 2)

I)olyralaceae

Kral¡oliaoe¿rt:

Lti¿it,¿ìij;¿iiaG;e-

Àó*iicc,r.

'['otal: 54 (l8zl t- 35 t 3sp )

i ¡i¡;¡¡;i(t ;n¡Ji;i;;;i; (t; D füiãr: rsi: rl -

l.ti.st¡ttt (l ' ol. t'tttli.iiln,tni i Ol tjtì:t,rti',r (x I 2) ,\¿/r,r,r.r¿o (l
+ 0). L'och)¡sia (11 + l) 'l'oral. 5 (22 + l)
!lrrtlrtnt'.vt'rtt (o - 0t. / )/./,t; tttln,rri (0 i lJ, Mt,ttttintd lZ I O),

I'olygala (l:i | 4), Securitlea (6 + 0) Total. 5 (50 +, 5)

ñtmrcììàþ ¡- 6f-ióiàl l li +Ð .^

St;pltúntxntù;;; 6 + q.-ht/t,rà(ôf rl -l-, 2 (i-l i¡

Atkryh.ylus (4 -r l), Arerrni*l¡t,tt, 1t + O¡, taìtnì,;i¡ier.tn,,ìn, 14-t:

l), (;uptutitr (9 + 2), Diale (4tter.yx (2 t O), l)o¿lt¡naea (I r, 0).

Gotrtnio sp .lVíagonia (2 | O), M..il¿tybu (2 ) I). Nq;heliunt (l t

0), Pmllinia (9 + 5), I)seudina (0 | l), Sapindus (2 + 0),

Sc.\¡l¡l'¡t¡n.ychittm (l t- 0), Scrjcuttcr (t6 r 4), '!'ütisi.t (O .1 I).
'lt¡ulì.:;itt (l rO),Ilrvilkr (4 + 2)'l-otal: t8 (59+20)

/r¡lrtfl(,r.\ (ì r0) Total: l(l 0)

Iìharnnaco¿rt:

[ilaeooarpaccae

Al¡,intianthct (l F 0), Oruntencu.ict (t t l), (iou¿uti¿t 14 I :¡,

'I'iliaceae

Llctvcnt¿t (0 t l), licl.rsefla (3 t 3), Ziz¡,phrts (3 t l)
-lotal 6(12 r8)

I ).r.rz,s (12 | l) foral:|itZ r t.¡

i:/r,ä"rr,,1,ì,s (0 t I l.,\/¡i.untt (o . 2) I oral: 2 1<r i j¡

Ilonl[racaoeae

Apciba (2 i 0), (tu.chrus (Z +q l.t¡rt*g;^rc7(rr.ol, t.t,et,",r ß
+ l), Ltteheopsis (0 -r l), Mollkr (O + 2), Mustingitr ( I + 0)"
'li'itm\thetttt (3 1- O), Vasivaea (0 + l) Toral:9 (l4r- 7)

llomhacopsis ( | + 0), Ronhtx (2 + 0), Cdt,¿¡1lle.1¡o (l' :r Oji.

(leiba (3 | O), (.lhori.si¿t (3 + l). l:)¡.¡oth¿cd (3 + 2), Ochronu (t t

0). l)ctchiru (1 r l), l)seudobombtu ('3 ¡0).(Ju¿trurihecr(lr 0)
-t'otal: 

10 ( L9 r' 4)



l1c lculiaccae

{'lur:iaco¿rc

((ìLrttitèrae)

i|¡tattitr (5 | l). lJ.),ttane rio (2 + 4). ('okr (l r 1), l)orrrlrc.yu (.1 r

0). ll¿l¡(t(t (.\ (9 I 9), llerruniu (0 i I ), ( ittrtzttn¿r ( I .r 0),

A4alochitr (5 I 2), I'rc|igoltr (l 0), Slerculiu (.1 I l).
'.ltcobntnu (0 + 6), Walrhcriú (9 | 2) -l otai: 12 (.j7 | 27)

( tttrul\t ( l O). ( /tt.\t(t \l O , ¡. t (t/,)!,/ll/ t tj 0)-

Kialntc.t,t ¿t (7 t 0). lLht:ecltct (3 t 0). Ilaggcrirr ( I t 0), St.mplxttriu

Fliraceae

[i lacorLrliaceae

[.eoythidaceae

l'lvchocarptt.s (0 + l), I>rockia (2 + 0), Xylosnta sp
-fotal:9 (1.ì I Isp. t l0)

I)ialypetalanthaccae

(:i,:::iärìä,-(l + 4-a;rtn,ry),t;, (l I oi. ä,,,.,t,1ìì ii .i oj.'i
I

L,.schv'eileta (.2 )' 0). Ilolop-yxidiun ( I t 0), Let:¡rltis (j r U)

Combletaceae

ÌJut:lrcnaria (l l- 0), ('ombratun (7 i- 0). ('onor:ar.¡ttrs (l r O),

Onagraceare

Lagurruku io (l + 0), 'lertninalia (8 + 2), 'l'hitoo (t .r 0)
'l'otal:6 (19 r2)

Ar.aliaceae

Moilt it i (.1 -r 0) foral tï + 0) 
..-

t.;;;;:;:;;;;¡;;li4t + 01.-^4yn,r,i;;il,n (i i it :'.;i'- ì 1z t r¡

,Ju.s.si¿tt:t¿t (l + 0), ¡j,(tn\g¡rr-0 "t" 3l O*.ti,ill-A--. t¡,

Apiaceae

.\rrrnzrgc.rla (l + 0) 'I'otat: 4 (9 t 4)

t;ä,tt:,iiììri-a(o l"t\ /tiÁ;n,p,'t"x ¡ + e). Ò*"iià,,,* (t t oj.
Ì\tlyscias (l t 0), Sche.lJcrrl (5 I l) Total: 5 (8 r 2)

A,,¿ìlt,i.1l-'i O\. Ll,ittnt (l | 0). ('t,trtt,lltL (l . 0). l...r.t ngrunr ql ,

2), ll','tlrocot,vie (5 + 0), K/¡r¡;sc hid (l +. Q), I)etroselinntnt (l r

0). S7;razairÁa (l t0) 'I'otal:8 (ltì r2)

liuchsiu (I) I

I

I

I



( llclh raocac

h:rioaccac

('l(thkt (.1 1 l) 'l otal: l(l I l)

. it,¿¡.rl,r l.ì l).r'tlit¡tt:tl , ,r1 r,,rtl,,¡rr,l, l,r(l ' l)
'l otal: .ì (¡i I 4)

N4 cn ispertn ae ure
lhrn (0 | ?-). ('i.s.suttl¡clor' (,1 t 0).

O&trtrxzr itt (2 \ l|I otal:4 (7

(ìrìllcr,,s nli¡r itlclttiIicados l,orrcos ('sl)\.( irììc\

I)rin.ys (2 t 0) Total: I (2 t 0)

ll,,rf',,i:iiru , rl foräl I (o r l)
/3a.rc/ia sp. 't'otal: I ( lsp. i 0)

('l¿ntøis (I + 2), I)ct¡thinalz (l r0)

l)t)'nttttitt (l | 0). l\u(tnt.\\'lt¡(t (ì 0).

Salnnttria ((t I l) -l'ot¿ìli 4 (i .r. l )

('hot ttlrtxle tnltttrt ()

l)

N¡trnphaeu (2 t 0) -l'otal

Ai¿oaccae

('nbonba (2 t 2) 'l otal

Molluginaocae

(;tut/lt(t ¡u (.1 ),

IUt( )¿()(1t t t.lt ()t t

sp . I'ttt:< in itt nt

'll

il)
'l'r,tttrltt (1 Al. l.tlitntttt t4, lt Iorlrì:211i I.¡ t lu).tt,n¡(r(l).1

I( ¡l¿¡.\ ltr('tltuntn.s (l ' 0) ill¿r( hr.t\uttltlnnut ll t 0).,lì rrrrlllrr 
I

I

Phytolacaceae

ioj

(l I Q), Ititr¡tthe¡r¡¿¡(l I 0)-l'otal 4(4 | 0)

Ny0tag¡uaceae

(ilirnts (l t ¡)), A4ollugo (1 0) 'fotal 2 (2 t'O)

iìr l,'.strt t?. ' Ol. Hitltt itt ll | 0¡. Mrtrttrt,rt (7 , l\. t,L,t^'¿ ¡;t \z
't O), Ph)tto!¿tcca (2 1 0).'1i'¡t:hastignrct (l t O). Seguiaria (Z + 0),

llivirrct(l I l) 'l'olal.8 (18 +2)

Lau race¿ìe

,4tttctir¡uru (t t' o), tlocrhrìt;i,i 16 -;q;,a;;;;i;jt:ìi çsl^l¡. tvtiì:i.,t¡i.i
(I -r O), Natr (l + 0). I)i,sonia (2 1 t), Iùm¡,tìo (t + O)

'I'otal:7 (18 F2)

Aiotrco (l I O). At¡<tt:/.tilha¡nlrea sp . Attibcr (l t 0). Cussylhtt (3 i
0), ('inntrntonrtt nt (2 | 2). (.'r.y¡troctu.iu (l .¡. 0), L¡cunjü (l r 0),

Ncct(urclro (-ì t 1g¡, ot:t¡ted (23 + t)). I,ersctt (3 I f. 0)
'[otal: l0 (38 I 2l)

t l" üi i:rit, ¡t t nj, i i ìì,,'

Acrotlicledt unt

(l). A¡otrea (1),

{llitu:t.tlcno¡t

(11, I'.rrdticlteriu

(l), Ltruru.s (l).



Ilcmancliaoeac

it,ipi uCi:,ri"nò

[] rassicaoeac

.\lttrntthLrtrt ht ttrt nt (?, . l) Trit¿rl, I 1J i fj

.1r,ttìtt,tt, ( I rl) r 'It, It,Ittttittttt tl , ol l,r¡:¡l . 1-
lJrttr.tittt sl.- ( ttti, t,t t l,tt¡ sl..IItr.¡i./tltl,litt tI {)).

(l | 0). Ìlu¡;hunu.; sp.. Ilapi.\tntnt (.1 t 0), llorilxt
Sctrch¡uru (t r 0) Ibral: I (5 + -tsp )
( ul,l)t(r't.\ (lì I o). r'lL,¡tnt llU t Ol ('t.¿t,u,tit (l I 0), / t<tt.tl.luc.tnl

Saxilìagaccae

(3 t' 0), Ouatú cltu (l | 0) -lbtal: 
-5 (23 i O)

lrft)\\'t.t (4 t ¡l l'.,fi¡ ¡ ,a n,

Hydrongeaceae

Cr-assr¡laceae

Moù sa(t t-o) T'õiãi; iai l.-oi
{penas urn c*"üipln'.,'c'rr icleri r i fi caçâo gcn(irì ca

Podostemonaceae

lì.osaceae

lìri,4,ltylltrtrr sp. K, r l, rt t,/ì:r'u, { I r0) .l 
ot¿r¡ l{l ls¡r ,¡¡

Maranthrunt sp . Mõiitlìzlt ti.oj;Tii.;iil;; l.f 0t

, 0)

;

| (l r

I

I
1

I

'lotal: 
-ì (2 + I sp. r 0)

C'hlysobalanaceac

Iltttttrn(ttt¡t l: I ll lotai. l(2 . l)
I'rtrrtu: (2 | f). /l¿,.ru l , 0¡.l¡¡¡6¿,., ¡1 , y,

lbt¿l:i 14 I ?r

0).

('hr.ysottcrtanu.s (t ::r qi, li,ìiit,ii,-(.i i i¡.-üiüiixti,i,ti:,iir þ r ¡¡.
llirtelltt (10 ¡. 0). Liut¡ti¿t (l Z.t y¡. parinarì (3 t. l)
'I'otair6(il i 4)

ll.tythn¿l.lttnt t28 r g¡ I oial. I tZA I b)

Rutace¿re

AlneÌdeu (l t l). Atrlreotloxct (l + 0), Ango.sturu sp.,

Ralfìtt odentlron (l r l), (l¡¿-zs (2 + O), Conchocarpu.s (9 + 0),
Drctyoloma (2 r 0), I,)rte a (l .r O), lìrythrr¡ch¡ton (0 r D,
llscnbecki¿t (4 -t 2). |)ux¡tk4úorct (0 + l), (ittlipea (4 l_ 0),
lJelictttt (l 'r l). flortrtr (l t 0), Neoraprti, (2 r O), Mtrrrcr-¡t, (l
t O). Mon ietu (I t 0), Aúelrodorea (3 + O), pilocarptts (7 + 0),
lluta ¡l t- O), llauia (I t 0). Spirrutthera (l ,r 0), Zanthoxvlrtnt
(llt 1¡ I'oral.24 (.s9 + tsp -r 8)

tIl'út.ftttltLr ( l\

_llltoltylrru'ut I

l

l

l

I

i-'l
l

llriohotr¡,a (1 ,\. !

..1I't uN. t(t (l), i

I

'\4ru¡rr 
iltu \l) ]

i
r 'lu r,,t' '¡tl¡¡,ll¡¡1¡¡ |

(r) 
I

l"'agat a (t),



5 r nratr lr rt.'¡r-:ltu:

llLrlser¿rceac

Mcliueclc

.

'I otal. .J (8 t lsp. r. 2)

'lbtal. 
-ì (7 + isp. t l)

r'ttl¡tctlt',t {I ,{)}. ( tutl tttkt sp., r'tnr¡ttr ( ì I O). r'ttÌr.<,/ltr 1l

Malpighiaceae

1). (itrtueu (2 r l). lVichilia(8 t 5) 'Ibtal: 6(tj r lsp r 8)

./l.V)¡ct1t'pu (l t. 0), lltmrrsretqtsis (t7 t 3), ltrach¡tltrii:ti.i (f r O¡,

lJuncht¡.si¿t (0 t 1;, l)-yr56¡,,,r,r, (23 t. -5), ('ull¿tcttnt (l + 0),
(lantttreu (2 | l). ('b odia sp., l)it:e lla (2 ¡, I). (:)alphjmh (l -r

O), I lercroprer.vs ( l8 | 3), Malpighia (2 -t O), A4oscugttiã {4 + l),
Pet*¡lt¡ct (3 + 2), I)tilocltacta (2 I 0), S<:lty:¿tnitr (0 + 1),

Anac¿rrd iace ac

Stignuphvllotr (7 | :ì), Tetra¡tter¡ts (8 -f 2), '/ hrya//i:; (2 t. O)
'l'otai: l9 (9-5 t lsp. 23)

Siuont!.vu (t + O) loGt-a(i ;ot-
Atmcurtliun (3 + t), Apùiok;ìtry;11 + o¡-lstnr"li. (3 * 0),
('yrlttctrr'¡ttt (l + 0), LlerntoÍ\eruxlen¿Jrt¡n (l + O), Lithraea (l +

2), Luxttpta|ygirtr (I I 0'), My trcrotlnn (l + 0), Schinop.si.s (l r
0), Schitrtr,s (3 + 2), Spontlias (5 ,t l), I'ttpiricct (3 + Z).

Cclastracc¿e

I{ippocrataceae

'lh,yr.sotliunt (2 r O) Total: 14 (27 .r g)

1/e.r(t0 t- 3) .t'otat l(lOr t- --

0)

-f

.1,,.rtr,,¡,lr,,,,lrir, (l r ¡¡ l,rruurìiì,,[,,r,t 0). ri,,r¡¡,¡4¡ 1g I y1,

Icacinaceac

Mct\¡lc ttt (.6 r 2),l,lctrckia (l t 0) 'Iotal: 5 (9 I l)
t'ln'lilrrr'l/ttt¡tttu (.2 | tJl. IIylf,t)t tirt.,a 12 | I l. Ilttzttt.t,tttt/n,nt (O

l), Perilassa (0 + 3), I'ristimera (l + l), Salario sp., Tontcllct (0
f l) 'fotali 7 (5 + lsp -r 7)

L'an ttttt:ulttt itt

Malvaceae

J,t'ttú thk U:ttt (O t t ¡, J t¡.,,rr,rr,kt (I t I ), 1.,:n (,t ì (3 . O)

I otal: 3 (4 t.2)

A14¡¡¡¡,,,, (2 t 2¡. l¡aku.l¡rtr,.rit t (0 , l). llastotilii { I r '¡¡,

Ììoganhardia sp., (licnlircgosict (0 +. l), (:iaya (Z 1_ 0),
(it ossy¡tiunr (l I 0), I.leriss¿tntha (2 +- l), Ilihi.scns (7 I 0),
M¿tl¿tchra (2 | 0), Mcth,a.stntnt (2 + I ), l)ttt rnti¿t (20 + 3 ¡,
I)seu<loctbutikn (l .t 0), P,saudonnluchra (l r 0), lrcttoeu (4 t

I), Sida (24 .r 3), Sitlu.stntnt (Z 1, O). 'li.iplochlumys 
( I | 0),

,!:,::(l I o)"ms:::::(t!o\: t 2) 'r'otar 20(e8 r rsp r-15)

l4alvayiscus (2)

'l'hespcsia (2)



ls
[)illcrriace¿ic

Ochnaceae

r¡..... .....: l/ll,trtgh¡ttr (l I O). Ntrh ttlt(tr \l I

tvtar ù_qr¿tvtacfac I

( ttt litlld (I r 0)
'[elrucaru (3 1 O)

t.rüìì,ittìi¡r,i (t ¡

'fotal .ì (ll r 7¡

Quinaccae

Bonnetiaceae

Att]¡ot/i.s¿:¡t.y (0 r l). ('o\ì;;;;;;; é r tjt

I'otal l(l tO)

l)¿n,itlu (7 .t 0).

-l-heaccae

'Iifal: 4(I4 I0)

tl. iit,ìì:,''tiìli7 ::L .ii.

-l-ul 
neraceae

Ltn tttnu'i<t l0 , 2l. l)nttn (O iilt- ti,tttottlitr (O , I ¡

Passifloraceae

'Iotal :l (0 r ll)
-ti,t"itì,, (ii oi 'ìi,iti.-f (i + ot

Cariaceac

( anttlliu (U I l). t i,,tzl,ntili,it (l 01. lt.t.n.\tt.(,(.nt¡tr (j r l)

/)olitx.ztt ¡tu.s (.) :t:a 
ç1

'l'otal: I (4 .r- 2)

t'tri,¡trcnriõ t 0\. Itu.ttt,rtt ( lR , 2t fotal I (27 I l)
PctssÌflortt (21 | 6), 7 etrastyl¡.t1 i' r Ol ' total. Z tZt+ e¡

-lbtalr 2 (4 | l)
l), S,,ur"riii) (1 t:

(':::t (l t ot"hni*utnii ' ttt lotal: 2 12 , 0)

Lythr trceac

,l

llegonia (9 + 5) 'l oral: I (9 r -ii

Punicacea.e

I)aphr4tst.s (I I t) rotai:l il i rt-

t..jaceac 
I I' ¡ùt ( I + 0) .l'otalj 

2 (l +. 0)

,4ntntttt¡itt fl 0t.; t4-¡.¡/¡t¡t/¡t¡i¡ 1e ll. ('r¿ttttt ll t 01.(.ttl¡ltt,tt
(19 i :i), I)ipltrr,otlon (4 t 3). I.lcinia {.0 t t), Lo/òens¡o (2 t. t).
[.ugeslroantitr (2 I 0), L¿ût,.sr¡nitt (l .r 0), plettrophora (l .r O),

llot.tlú sp. -lbtal: I I (3 I r lsp .r c))

Sapotaceae

Clcn,iia(2 t t¡..tacrlrurtne + t) - Total. (z-ñi-

E[¡cnaoeae

Antrgallis s¡'t. toral l (tW.+0t- --

l)tumbago (4 t o) 'r'otá-t ¡?ì. sj -"
Àää*i q-l ; o;j,"a:¡il'wa)pt1iltil;, ø- i-2.t, u.r¡:tt ,u.i ({ -z¡.
Micrr4ltoli,s (6 l- 0), Poutct i¿ (la r, 1¡. I)t.a¿lt¡.yt, (2 | 0).
Sidarox,¡tlott (2 | 0) 'l otal: 7 (14 -r 5)
. 'I ,n ¡.¡l¡.vti t:; (6 , l) lotal: I 16 , ¡¡

S.yntplocos (2 r. 7) 't'oral: I (2 i ti 
.

(alr'!:'::"!



L<lganiaceac

Gcntianaceae

(luloli.sÌ¿tttthtt.s (t + O), tin:Jl:,¡tti¡:ttü,tìs ii. i,iìì,t,,,ü,ütrr,r, (t t

('ur/¡d (2 | O), Ditttitu (0 r 1¡. ¡¡"¡¡n (O t l)..lLrchìo (0 |

li ahuc/ti¿t (3 ¡ l). S¿,/¡tlta.s¡u (7 t l), I...t.t.Ìu (.1 r e)

Asclepiadaceae

'['otaj: l0 ( I5 r ¡5p ¡. -5¡

.lttut¡¡Lr (A ' lt. . f.r,./,7v,r.r fi
lllcphutxklr (4 r. 0), ('ulottt4)1.r. ( I r- 0), (,rypto.rtcgi¿ {l .t O).
l)ito's.sa (13 | l), lirttru.ttrtrur (l ), 0)" O6ttìantltcltt sp.,
(lonololnts sp.. llcmipogon (l .t 0), Mctrsclelrld (3 I 0), lvlatclett
(l 1'0), MctLrstelna (2 t.0), ()rrhosiu (2.t 0), Oxypett unt (4.r
2), Pc¡;lontu (0 + l), Schi.srog.¡t¡¡s (0 t- l), St:/t¡¡6nr,,r, (j r. 0),
Sontpltoctupu.s (l + O)" / u.t.r.kl¡¿I (0 r- 1), I elnt¡;:,,ne/nn (.1 r. 0)
lotal 22 (49 I 2¡;pp 1- 9¡

Convolvulaceae

tlttì'seitt (2 + l), Bot¡¿titiin (l ¡ ol. U,iui,:¡ilL + 0), r.Ã.tãipl
liw.¡lt,ulu.s (19 {-0), Iponrxttt (22,t ()), .lat:r1ttert6ll in (12 t.0),
X4aripa (l t 0). lllct t cn¡iu (7 1 I), O(totrcll¿l ( I ..i 0). O¡rcrt:ttlinu
(l | 0), Qu¿tnu¡¿:lit (l I 0). litt,bina (0 t l)
l otali I _ì (68 | lsp .' 9)

0ì

0)

l,anl iaceae

).

).

,4co|lu¡tthus ( I I 0), [,.)t.iope (.17 + I), Ílyterria (3
t|¡t¡tlklarulrun {0 I 2). Il.l¡tri.s (.J7 t. I5). Leotrttrtr.s. (2
Lcot¡t.¡tt.y ( I F 0), A,lctttl¡u (0 t_ 4), Mut1s;vptt:ttt ut. ( l
Ot:inttl¡t (j r l), p/ectt.ttrtty'rls (l
Slculelln ia ( I j. l), Sr¡letu¡ste mo¡t
'Iotal l5(7t r 3¡;

Solanaceae

Acn¡stus 1t + o1-. Àitt,ittttiü çl .+ 01. A,rn¡¡;u.ttr 1l-+ o;ji, t:i.tìt,¡ct" t
(4 + 3), IlrugmtLlsla ( I -r O). ()ctlrbrucha (O ..t l), (:ops¡xunt (Z-r
2\, (lestrum (7 r- 3), (.l.yphortcrntlra (l + 3), D¿tlura (4 .t O),
|)y.ssochrona (l .t O). L.yc¡unthtts (1 r O\, Lycoper.;ictrnl ( I + 0).
tl¡ktrcke] (O t, 2). Ma ltut¿t tlttt.y sp., M¡/îenticlli{t ( I + 0)"
Ntc¿u¡¿h'ct sp.. Nicot¡dnd (2 t, ()), lrattt¡¡itl (0 r. l), l)h.ystt/i.: (-) +

)), ,la.s.scu (0 I 1;, ,\tchtlat¡t:k ju ( 15 I 0), Sc¡l¿tntttn (40 r Z-j)
I otal: 2-i (76 -r ls¡¡¡.¡ ¡ .'r¡¡

l

--l I

I

l

i

I

t' 2). Ilhophiotlott (t
(2 | 0), Stttchys (O

1. 2).

r0)
r o),

j o),

f t)

L.ycopu.s (l).

l)ogostcnton (l)
Pettrxlorr (1),

lùtsnnt ittc.s (I)-

Sa/via (3),

'1e trct'iunt (l)

Saþichroa (t)
Niercnrhcr¡7cr

(2)



Oleaceac

Myrsinaccac

' | ,,,',r,,,,,,ll ' {)¡..¡¡.y¡,¡ji¡,,rtint tl . t¡l
l¡tuttrr 1t t')hntt¡t/ttt.¡ t\ r)l l/t7:rl//,, l7 ' \l l(ttlt(rtt,.(/{ ì {})

]lìrtul:a,,, 'T lll
I l/lttnttukld (ô ll. ,l dttitt \l o¡j 1¡¡,¡,¡,r\!'t,t. ttt l7 t :).

Apocynàgcae

('otttl.yk¡c¿trpo (.2 + 0). ('t.vp/o:tc1iu sp.. ('ou ¿t ( I r 0),

lìtrslct t¡¡¡itt (2 + 0). ( ìci.ut.sperntru (l t O). Ha¡tcot,tti¿L ( I r 0),

1lÌtttulã¡tlltu.s (6 .t 0). Alucrt,si¡thot riu (l 1 O). h4un(¡uletic¡ ( l r O),

lvlalone!ia sp., lVíantlevt!lu ( l:l I 4), Mit:roplnrcriu sp., Ncnunt

(l r 0), Otlotrtotlentitr (l I O), l,clt¿t.çtes (l + 0), pe.schiera (?. -r

0), Prcstontu (4 4 2), lùttn'olfiu (4 | 0), llhotlt¡ctt!.vx (0 t l).
Sccondotia (2 + 0), Sk.ytunrhus ( t ,r, 0), Stipacoma ( I + 0),
'lhhenrctenr¡ntutrc (4 'l' 3), 'l 

a tn n¿t¿letti¿t (l +. 0), 'l'hcvetia (0 t

2), Z.schokkea (.0 + l) 't'oral 29 (6 I r 3 spp I I 5)

Cuscutaceae

Menyanthaceae

Htd,õ¡hy1i;;e*

[ìoraginaceae

t'tt.\( t(r (l .0) 
- 

,l 
olal. l(l '()t

Avicenniaceae

Nynphoide.s (2 + o) r'otãi i ii ll
f l.ydntlea (l -t- O) 'fotat, T (l + O¡

;l^;til,,*^C-+ 11. mì;ì:tag,ì 1aj 
-r ii r-i,ìì:¿¡ã (n t ¿i.

l'leliolrophiun (8 r 2), I'otagantrltt (l .t 0). I\unte/òrtitt (6 +. l)
'Ì'oral. 6 (45 r 6)

Verbenaceae

Aegiphila (12+ l), Atoysitt (la, t¡. 1,.,,ãi,ìi¡n(i-+ oi¡ n,üt,,,,,
(l 'r.2\, (litharcx¡tlon (0'r 3), (lerrtttentlrol (0 r 3), ('otryea (l ..t,

0), I.)ururÍtr (2 t O), (ìmeliut¿¿¿ ( I .r 0), Luntatta (19 t. l¡, ¡.¡,rr,,",
(21 r- 8), Phyla (l + O). Pctrea (O r- l), t\.iva (2 r e).

Strtchytttrpheta (23 + O). 7'antonea (2 -t 0), L'crbern (0 + 5),

l/¡rax (4 | 2) Total 18 (93 + 29)

Illtahtlru{et¡t¿.¡

Scrophular-iaceae

Àìli.lto,,,a (3 r0). Atnu)ìì,u.j,t (¡ ,0), tlttgt,lrtttia (ti I L)),

Bacolttt (2 'r 0), Rrphne r¡ü (3 + 0), Capraria (l I 0),
(lymbelaria (0 + 1). Conobca ( I -t 0), Digitutis sp., lìlcobe itlia
(O t 1), Iistarhoz))o ( I r- l), lTcrpetis (l +. O). Lletcrontha (l t. 0),

Melttsnta (- Alcctra) (l t- O), Mortopel? ( I I 0), Otacottthtts (l +
0\, l)h.ys<tccrlix (2 r- 0), Il.us:;cliu (0 + l), Scoparia (l .t Z\,

Stenodiu (.4 t 2). 'lbrcniu (l ! 0). 'l.etroul¿tc¡tt t (.1 t 0).

Llcrbttsctrnt (l -t' O) 'l'otal: 23 (38 r. isp r, 8)

(ilandularia (2)

.lunetliu (l)



i i.,,ilÈiii,i'i,il*i"

It_-
l(icsrìrfracLäc
I

L

i
I

{llticulttriu (l6 r l) 't-otal l (ló I l)
HL'.xlt'ritt (l 01. t ¡nlt¡tnttttltt (2 I o) r:tltlh,¡trtttl¡tt., ll
I)r,¡ms¡¡¿¡ 11 | 0), l',1¡iscitt ( I -r 0), (ìloxirriu (l)

Nenqt¿tttlhus (0 + l), l'ct/iÛt,¿tfltr ( I f 0), Sintittgitt (4

'I'otal. 9 (ll -r'-5)

lì ignoniacoae

,tiiiii,'c,,t-i'iii¿i (i i ijì Àì,üi,,i:,àii,'i1í (s-'+ tj,. Àit:t:,ttti,titt ¡tB t

l). Cl,yk¡stono (2 r- l). ('uspitluricr ( I r' 0), ('.\,hi.vtttx ( I 'i- 0).

(.lyt:lisltt (O I I). I. t e¿lct icìa (l | 0). (]otlnut¡ia ( I I 0),

Htr¡tblqthhrm sp." .lucnrütukt (7 1 l)" lvlucfatl)tet¡a (1 r l),

Luntlict (l + Q), Melkxt (2'r O), Mennro (2 + 0). Ncr4obertia (l
t 0), Neu,houldi¿¡ ( I + 0), Parubigrtotriu str't.. Planoktmtt s1t.,

Pr<¡thercuttha (.1 + 0), I'hryguloc)/d¡d (l + 0), Piriuductt.s ( I 'r-0),

P¡lllecoclen¡um (l + l), l'yro.rteg¡u (2 +- O), Spüt ã/tespernu (l I'
0), Spathodcct (l t 0), Stihophylttrov (l t- 0), 'lãhchuia ( l3 + I )
'l'otal. 29 (75 t- 3spp. + 9)

Plantaginaceae

Craniolaria sp." Sesamtrn (.1 -t 0) 'fotal

| 0).

r' l),
.r. 

.ì )

It4entlonciu (l + l) 'l'otal: I (l t l)

Acantlìaceae

Ph tago (1 .r 0) -l'otal: I ( I f. 0)

Atnosoniu (1 1 0), Anisr¡c¿tnl/nts (1 -1"0), Apltcluntlrct (6 |

I)icltiplera (I + 0), Iìl.ytrocitt (I l 0), L)anthanrrnt (l i
(ieisx¡neria (2 t 0), lltupochiles (3 't 0), Herpctttctrrtthrrs (1

0), Ílygrophilu (2 r l), ..ktcobina (0 | l), ,Ju.sticìtt (12 .r' 3),

!,epidogathis (2 + l), Lo¡tholecium ( I -f 0), lvíortdotrcìtr sp..

Nelst¡t¡i¿t sp., I\tchysltrch.ys ( I + 0'1. Poikitacanthrl.s (4 'r- I ),

lluellia (lO + 2), Stutchegia (2 + 1). Schateritt (t + 0),

I'huntbergrct (2 t l) 'fotal: 2l (54 + Isp.'t- 13)

Capriloliaceae

Valerianaceac

Carnpanulaceae

l,ìnicera (O I I), Sunbtrcr.s ( I +- 2) . Total: 2 (l+ 3)

Votuiùd 11 -;6, Itaterrwt;ñ;s si. -T.rali (l * Irp. . 0)

Cenlropagon (l | 0), Laurettli¿t (l + 0),

Siphoccttnpylus (l t' 2), Wahlenbeglzr (0 -r I )

Lobctitt

'I'otal

Lonicetru sp.,

L'ibtrt'rrtrnt (l)

(2 + l).
5 (5 r-4)



('.amponanesiu (7 a- 5). lt,ugeni¿¿ (:i5 r l5). (]t¡midcstu (7 | 0),

Marliera (6 r 3)" Nt¡trccttganio (0 r 7), l'4.yrcia (J4 t l4),

M¡tr citn'iu (4 t 0). l'inent¿r (0 + 1), Plitriu (2 + 0), I).sidirrnr (lO'r

0). Siphoneugenl¿¡ ( I t 0), S)lz.ttcrirtnr (.4 t ())

TcÍal 16(lll r45)
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