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Verifica-se que mesmo atualmente, os 
estudos sobre a biodiversidade e a 
biogeografia do Brasil ainda estão em 
estágio exploratório, tendo em vista que 
muitas áreas geográficas e grupos 
taxonômicos permanecem sem qualquer 
caracterização. A discrepância de estudos 
regional e inter-regional pode ser 
observada na indicação de 2.256 espécies 
raras e 752 áreas-chave da biodiversidade 
(ACBs) para o Brasil, todavia, para o 
estado do Rio Grande do Norte (RN), 
localizado na região Nordeste, foi o único 
que não houve registro de nenhuma 
espécie rara e ACBs. Porém, este estado 
apresenta vários domínios fitoecológicos, 
tais como: a Caatinga, que é 
predominante, a Floresta Atlântica e os 
ecossistemas associados como as 
restingas. Além de ocorrer área de 
ecótono, ou seja, local onde a flora de dois 
ou mais domínios fitoecológicos distintos 
se justapõem ou interpenetram. Diante do 
exposto é notável a escassez de estudos 
botânicos para o RN. Nesse sentido uma 
comunidade savânica descrita somente 
por imagem de radar foi caracterizada e 
analisada floristicamente no com intuito 
de fornecer informações para sua 
conservação. As análises dos dados 

obtidos apresentaram: i) o registro de 94 
espécies vegetais das quais 78% está 
associado ao Cerrado, porém 
aproximadamente 73% também se 
distribuem também na Caatinga, 64% na 
Floresta Atlântica, 50% na Floresta 
Amazônica, 15% no Pantanal e 12% no 
Pampa. Além disso, do total de espécies 
amostradas, 39 foram registradas pela 
primeira vez para o RN; ii) dessas citações 
inéditas, Stylosanthes montevidensis 

Vogel (Fabaceae) e Aristida laevis (Nees) 
Kunth (Poaceae) são indicadas, também, 
pela primeira vez para o Nordeste 
brasileiro; iii) ocorrem na área 24 espécies 
endêmicas do Brasil; iv) Aspilia 

procumbens Baker (Asteraceae) é 
considerada uma espécie restrita e 
microendêmica do RN, ou seja, além de 
rara é apontada na categoria das espécies 
criticamente em perigo e; v) 
Stilpnopappus cearensis Hubber 
(Asteraceae) uma espécie vulnerável a 
extinção. O presente estudo aponta um 
novo domínio fitoecológico para o RN, 
Savana Gramíneo-Lenhosa do Tabuleiro, e 
uma área potencial em contribuir com os 
sítios de significância global para 
conservação de biodiversidade, seja no 
âmbito local, regional e nacional. 

 

 



 Ecologi@ 4: 78-79 (2012) Teses e Projectos 

 

ISSN: 1647-2829            79 

 

 
 

Localização e imagem da comunidade de fisionomia savânica estudada no Rio Grande do Norte, 
região Nordeste do Brasil. 
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