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RESUMO 

É fundamental determinar quais os padrões de distribuição relativos as espécies, porque, 

sabendo disso, poderemos entender como os problemas ambientais estão afetando a 

biodiversidade no planeta. Além disso, tal conhecimento é importante para a definição de áreas 

que podem ser consideradas prioritárias para a conservação. Com esse intuito, alguns grupos 

de organismos representativos são utilizados para avaliar tais áreas prioritárias, dentre eles, 

Myrtaceae. As áreas de maior riqueza e diversidade da família estão ameaçadas por problemas 

decorrentes da ação antrópica, especialmente no nordeste brasileiro. Considerando os 

levantamentos anteriores de distribuição e identificação do gênero Campomanesia, foi 

levantada a hipótese de que o gênero apresenta distribuição associada a Mata Atlântica litorânea 

e aos seus fragmentos. Neste contexto, este trabalho visa esclarecer: 1) quais os padrões de 

distribuição para as espécies do gênero Campomanesia presentes na região nordeste e 2) quais 

as áreas de maior riqueza e diversidade das espécies de Campomanesia na região. Foram 

selecionadas 14 espécies que possuem distribuição reportada para a região. Os dados de 

distribuição geográfica das espécies foram obtidos através da plataforma online do CRIA 

(Centro de Referência de Informações Ambientais). A partir dos dados, foram calculadas a 

riqueza e a diversidade de espécies na região nordeste, além de ser executada uma análise de 

similaridade de distribuição. Os padrões fitogeográficos e a distribuição das espécies 

encontrados foram descritos e comparados com trabalhos anteriores. Constatou-se que o gênero 

se distribui ao longo das quatro províncias fitogeográficas reportadas para o nordeste. A 

modelagem ecológica de nicho para o presente revelou que as espécies podem apresentar 

distribuição maior do que a conhecida atualmente. Também foram elencados dois grupos 

principais de similaridade de distribuição de espécies, A e B, e duas espécies não se encaixaram 

em nenhum dos dois grupos. O grupo A apresenta padrão de distribuição na Província Atlântica 

e em fragmentos de Mata Atlântica em serras úmidas ou em brejos de altitude. O grupo B se 

apresenta na Bahia, na Chapada Diamantina e na região de Mata Atlântica do estado, e no Piauí. 

Os centros de riqueza e diversidade do gênero predominam nos estados da Bahia, Rio Grande 

do Norte e Paraíba, geralmente em ecótonos ou em zonas com baixa sazonalidade e elevados 

índices de precipitação.  

Palavras-chave: Modelagem de nicho ecológico, Myrtaceae, Campomanesia, distribuição 

geográfica, Nordeste. 

 

 



     

 

ABSTRACT 

It is crucial to determine the distribution patterns of species, because knowing that we can 

understand how environmental problems are affecting biodiversity on the planet. In addition, 

such knowledge is important for the definition of areas that can be considered a priority for 

conservation. For this purpose, some groups of representative organisms are used to evaluate 

such priority areas, among them, Myrtaceae. The areas of greater richness and diversity of the 

family are threatened by problems arising from anthropic action, especially in the Brazilian 

northeast. Considering the previous surveys of the distribution and identification of the genus 

Campomanesia, it was hypothesized that the genus has a distribution associated with the coastal 

Atlantic Forest and its fragments. In this context, this work aims to clarify: 1) the distribution 

patterns for the species of the genus Campomanesia present in the northeast region and 2) the 

areas of greatest richness and diversity of the species of Campomanesia in the region. A total 

of 14 species that have reported distribution to the region were selected. The geographic 

distribution data of the species were obtained through the online platform of the CRIA 

(Environmental Information Reference Center). From the data, the richness and the diversity of 

species in the northeast region were calculated, besides being executed distribution similarity 

analysis. The phytogeographic patterns and the distribution of the species found were described 

and compared with previous works. It was found that the genus is distributed throughout the 

four phytogeographic provinces reported to the northeast. The ecological niche modeling for 

the present revealed that the species may have a larger distribution than is currently known. 

Two major species distribution similarity groups, A and B, were also listed, and two species 

did not fit into either group. Group A presents a distribution pattern in the Atlantic Province 

and fragments of the Atlantic Forest in humid or moist mountain ranges. Group B is present in 

Bahia, Chapada Diamantina and in Atlantic forest region of this state, and in Piauí. The centers 

of richness and diversity of the genus predominate in the states of Bahia, Rio Grande do Norte 

and Paraíba, generally in ecotones or in areas with low seasonality and high precipitation rates. 

Keywords: Ecological niche modeling, Myrtaceae, Campomanesia, geographical distribution, 

Northeast.    
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INTRODUÇÃO 

A origem da América do Sul remonta de aproximadamente 180 milhões de anos, 

quando houve a primeira atenuação crustal entre as áreas correspondentes aos atuais continentes 

sul-americano e africano (Gentry, 1982; McLoughlin, 2001). A partir disso, a atenuação crustal 

foi se agravando, culminando no início da divisão dos dois continentes, a partir da região oeste 

da então Gondwana, há cerca de 135-130 milhões de anos (McLoughlin, 2001). 

Segundo Turner, 1994, tal divisão se deu em conjunto com derramamentos 

basálticos na região correspondente ao Brasil (estado do Paraná) e a Namíbia, na África. Foi 

agravada pelas incursões oceânicas sentido sudeste-noroeste, início do Oceano Atlântico. A 

separação física dos continentes, de acordo com McLoughlin, 2001, não foi sincrônica ao longo 

de toda a linha de separação, pois haviam conexões na região de fratura de Guiné, até 119-105 

milhões de anos atrás.  

Ainda de acordo com McLoughlin (2001), haviam conexões entre as regiões dos 

atuais continentes da Antártida, Austrália e América do Sul. A separação entre o primeiro e o 

segundo continente iniciou-se há cerca de 130 milhões de anos e se encerrou há cerca de 35 

milhões de anos (Veevers et al., 1991). No caso do primeiro e terceiro continente, a separação 

iniciou por volta de 35-30 milhões de anos (Lawver & Gahagan, 1998). As separações se deram 

pela atenuação crustal das placas tectônicas nas quais as massas de terra emersas se situavam, 

levando ao desmembramento dos continentes (McLoughlin, 2001). 

 Durante esses eventos de separação continental, houveram outros eventos que 

também atuaram no processo de diversificação das linhagens vegetais no continente. Os 

principais foram três: A elevação da cadeia de montanhas dos Andes, o fechamento do Istmo 

do Panamá e as flutuações climáticas do quaternário (Behling et al., 2007; Hoorn et al., 2010; 

Gentry, 1982). 

A elevação dos Andes se deu de forma progressiva ao longo do período Paleógeno, 

iniciando-se há cerca de 70 milhões de anos, com picos há 12 milhões de anos e há 5 milhões 

de anos, e ocorre até os dias atuais, porém com menor intensidade (Hoorn et al., 2010). Ela 

ocorreu pela subducção da região leste da placa de Nazca com a região oeste da placa Sul-

Americana (McLoughlin, 2001). Seus impactos foram bastante significativos, incluindo a 

mudança nos regimes de drenagem dos rios na região que corresponde à atual Amazônia e a 

elevação da atual região nordeste do Brasil, onde há os escudos cristalinos (Mc Loughlin, 2001; 
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Hoorn et al., 2010). Isso acarretou em uma influência significativa na evolução da flora (Hoorn 

et al., 2010). 

Nesse ínterim, também houve a formação do istmo do Panamá, que uniu a região 

das atuais Américas do Norte e do Sul. Isso propiciou o intercâmbio de biotas entre os dois 

continentes, alterando as mesmas consideravelmente desde o Plioceno, há cerca de 3.5 milhões 

de anos (Gentry, 1982; Hoorn et al., 2010; McLoughlin, 2001).  

Outro conjunto de eventos que interferiu na biota do continente foram as chamadas 

flutuações climáticas do Quaternário, com a alternância de intervalos maiores de tempo com 

temperaturas menores, as glaciações, e intervalos menores com temperaturas maiores, os 

chamados períodos interglaciais. Nesses períodos, as formações vegetais florestais sofreram 

eventos de expansão e retração (Behling et al., 2007; Gentry, 1982; Ramalho, 2015, Santos et 

al., 2007). Essas flutuações foram responsáveis pela formação de corredores florestais que 

auxiliavam na dispersão de espécies entre diferentes formações vegetacionais na história 

recente do continente, influenciando diretamente os padrões de riqueza, diversidade e 

endemismo das espécies encontradas atualmente (Behling et al., 2007; Gentry, 1982; Hoorn et 

al., 2010; Ramalho, 2015, Santos et al., 2007).  

As formações florestais atuais da América do Sul (florestas Amazônica, Andina e 

Atlântica) são conhecidas por sua elevada biodiversidade (Morrone, 2014; Ramalho, 2015). As 

florestas Amazônica e Atlântica são separadas uma da outra atualmente por outras formações 

vegetais denominadas em conjunto de diagonal de formações abertas secas, que correspondem 

a Caatinga, o Cerrado e o Chaco (Carvalho & Almeida, 2011, Fiaschi & Pirani, 2009).  

Segundo Gottsberger & Silberbauer Gottsberger (2006), a origem dessa diagonal 

remonta da paleoprovíncia Microfloral Mista. Segundo eles, essa província seria constituída 

por formações abertas relacionadas a um clima mais temperado e seco amplamente distribuídas 

no sul do continente. As formações do Cerrado teriam origem há cerca de 28-25 milhões de 

anos, em regiões de planaltos sedimentares intemperizados por cerca de 30 milhões de anos. 

Essas formações vegetacionais alcançam  

A Caatinga, formação vegetal típica do nordeste brasileiro, teria se formado de 

forma concomitante com o Cerrado, porém, as condições da região seriam de maior aridez, 

especialmente devido ao soerguimento da região com a formação da cordilheira dos Andes. 

Atualmente, a região da Caatinga possui interfaces com outras duas províncias, do Cerrado e a 

Atlântica (sensu Cabrera & Wilink, 1973). Essas interfaces foram descritas recentemente, por 



    15 

 

Moro et al. (2016), na sua proposta de nova regionalização para o domínio fitogeográfico da 

Caatinga, e estão localizadas na região da chapada Diamantina, na Bahia, no estado do Piauí 

(ecótonos Caatinga-Cerrado) e ao longo do limite leste da Caatinga com a província Atlântica 

(ecótono agreste). 

O domínio fitogeográfico da Caatinga possui sua porção mais representativa, 

denominada core (Ab’Sáber, 2003), restrita as regiões de baixas altitudes, na chamada 

Depressão Sertaneja (Moro et al., 2016). Nessa região, há o predomínio de vegetação xerófila, 

baixa umidade, temperaturas elevadas, chuvas concentradas em um período curto ao longo do 

ano, geralmente de três a quatro meses (Ab’Sáber, 2003).  

No entanto, nas regiões mais elevadas, encontram-se fragmentos de floresta 

Atlântica (Andrade-Lima, 1982; Ramalho, 2015). Eles são descritos como remanescentes de 

floresta tropical que ocupavam grandes extensões da região nordeste (Andrade-Lima, 1982; 

Gentry, 1982; Tabarelli & Santos, 2004). Com os eventos de elevação da cordilheira dos Andes 

e do soerguimento da região nordeste, e da formação da diagonal de formações abertas secas, a 

floresta tropical que se localizava onde hoje é a região core da Caatinga deixou de existir. 

Algumas regiões de elevada altitude na região, por constituírem barreiras orográficas, se 

mantiveram como ilhas de mesoclima favorável, as quais Andrade-Lima (1982) denominou de 

refúgios florestais nordestinos. Esses refúgios se localizam nos maciços residuais no estado do 

Ceará e nos brejos de altitude nos estados da Paraíba e de Pernambuco. 

Considerando os ambientes florestais, Myrtaceae se destaca como uma das famílias 

de maior riqueza e diversidade no Brasil (Murray-Smith et al., 2009). A família pertence à 

ordem Myrtales, reunindo aproximadamente 140 gêneros e 4000-5800 espécies com 

distribuição tropical e subtropical. Seus principais centros de diversidade se encontram na 

Austrália e na região Neotropical (Judd et al., 2002; Heywood et al., 2007; Souza & Lorenzi, 

2008). 

A primeira classificação de Myrtaceae foi feita por De Candolle (1826), que a 

dividiu em cinco tribos: Leptospermeae, Myrteae, Chamaelaucieae, Barringtinieae e 

Lecythideae. Niedenzu (1893), dividiu a família em duas subfamílias, Myrtoideae, com a tribo 

Myrteae, Neotropical, e outra, Leptospermoideae, com as tribos Leptospermeae e 

Chamaelaucieae, Paleotropical. Niedenzu (1893) transferiu também as duas últimas tribos que 

De Candolle atribuiu a Myrtaceae à família Lecythidaceae.  
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A maioria dos autores, até recentemente, reconhecia as subfamílias que Niedenzu 

(1893) havia estabelecido, embora nem todos as atribuíssem ao nível de subfamília. Wilson et 

al. (2005), reconheceram duas subfamílias para Myrtaceae, baseadas em análises filogenéticas 

do gene MatK: Psiloxyloideae, com duas tribos, e Myrtoideae, com diversas tribos, incluindo 

Myrteae.  

De acordo com Lucas et al. (2007), acreditava-se que Myrteae teria uma origem 

Norte-Americana, com o fruto carnoso considerado um caráter plesiomórfico, de acordo com 

fósseis encontrados nessa região. Ainda segundo eles, a segunda hipótese foi proposta por 

Axelrod (1974), que considerava a divisão das duas subfamílias Leptospermoideae e 

Myrtoideae, supondo que a primeira teria origem Australasiana (região hoje correspondente a 

Austrália junto com a Ásia) e a segunda, Gondwânica. A distribuição atual poderia ser resultado 

de eventos de vicariância do início do Cretáceo, acompanhada de eventos de dispersão de longa 

distância, resultando nas disjunções de alguns táxons (Lucas et al., 2007). 

A hipótese da origem Gondwânica para a família foi mais tarde confirmada por 

estudos filogenéticos baseados em morfologia (Briggs & Johnson, 1979; Johnson & Briggs, 

1984) e em sequências de DNA (Lucas et al., 2007; Sytsma et al., 2004; Wilson et al., 2001, 

2005). A tribo Myrteae seria originária da região Australasiana, se diversificando há cerca de 

77-56 milhões de anos, e se dispersando para a América do Sul por conexões de terra 

pertencentes à atual Antártida, que à época havia entre os dois continentes (Sytsma et al., 2004; 

Lucas et al., 2007). 

Lucas et al. (2007), realizaram análises filogenéticas e biogeográficas com o intuito 

de aprimorar a classificação supragenérica da tribo Myrteae e elucidar as razões da distribuição 

atual da mesma. Para tal, foram utilizadas sequências de genes nucleares (ETS, e ITS) e 

plastidiais (psbA-trnH e matK). Eles obtiveram a partir da análise de parcimônia e bootstrap 

dessas sequências uma árvore consenso que dividiu os gêneros de Myrtaceae em sete grupos 

informais: Plinia, Myrcia, Myrceugenia, Myrteola, Pimenta, Eugenia, na América do Sul, e o 

grupo Australasiano. 

Para inferir os possíveis eventos de dispersão da família, eles utilizaram o método 

de dispersão-vicariância. Esse método maximiza a probabilidade de eventos de vicariância 

(atribuindo o custo deles a zero) e reduzindo a de eventos de dispersão e extinção (colocando 

custo um). Os resultados obtidos corroboraram a hipótese da origem Gondwânica para a tribo, 

e posterior migração para o sul da América do Sul. Os ancestrais da maioria dos gêneros 
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presentes atualmente no continente teriam se diversificado na região dos Andes em direção ao 

norte. Essa dispersão, para o grupo Pimenta (sensu Lucas et al., 2007), apresentaria duas rotas, 

uma para leste e outra para oeste da cordilheira dos Andes.  

Dentro do grupo informal Pimenta, na tradicional tribo Myrteae, encontra-se o 

gênero Campomanesia (Oliveira, 2009; Lucas et al., 2007). Ela é separada das outras espécies 

da família devido ao número de lóculos no ovário [(3-) 4-18], por possuir uma testa glandular 

que funciona como uma falsa testa na semente e pelo aborto de praticamente todos os óvulos, 

exceto um por lóculo (Oliveira, 2009; Landrum, 1986). 

O primeiro levantamento taxonômico de Campomanesia na América do Sul foi 

feito por Landrum (1986). Nesse levantamento, ele faz uma análise sistemática considerando 

caracteres morfológicos, separando Campomanesia em grupos, denominados complexos, por 

similaridade morfológica. Entretanto, ele alegou que não se dedicou a uma análise filogenética 

mais detalhada por falta de caracteres conhecidos para análise e a aparente prevalência de 

evolução homoplásica nos caracteres usualmente demarcados para definir as espécies. 

 Ele elencou uma divisão possível que se deu em três complexos: Campomanesia 

guazumifolia (com C. guazumifolia, C. schlechtendaliana, C. rufa e C. sessiliflora), 

Campomanesia grandiflora (com C. grandiflora, C. neriiflora, C. guaviroba, C. speciosa e C. 

lineatifolia) e Campomanesia xanthocarpa (com C. xanthocarpa, C. aromatica, C. 

adamantium, C. reitzii, C. velutina, C. eugenioides, C. pubescens, C. pabstiana e C. aurea). 

O primeiro grupo encontrava-se restrito ao sudeste brasileiro e em áreas adjacentes. 

O segundo grupo era encontrado no sudeste do Brasil e em áreas adjacentes, no nordeste da 

América do Sul, e na região dos Andes no Peru, Equador e Colômbia. O terceiro grupo também 

se localizava no sudeste do brasil e em áreas adjacentes, com exceção de C. aromatica. Ela se 

distribuía ao longo da costa leste do continente até Trinidad e Tobago. 

Landrum (1986) atribuiu a dispersão do complexo C. grandiflora no continente sul 

americano a uma possível rota pelos Andes no extremo sul. Algumas delas teriam migrado pela 

costa leste do continente, passando pelo Brasil, de sudeste a nordeste chegando até ao norte do 

país. As espécies do complexo C. xanthocarpa e C. guazumifolia seguiram outra rota, 

adentrando nos campos secos e cerrados do interior do Brasil. 

Oliveira (2009), ao fazer uma nova chave de identificação morfológica para o 

gênero na Bahia, afirma que a distribuição de Campomanesia é predominantemente litorânea, 

nas áreas de restinga e Mata Atlântica. Há também algumas espécies cuja distribuição se 
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estende ao interior, notoriamente na região da Chapada Diamantina, nas áreas de campo 

rupestre. 

De acordo com Gaston (2009), é de fundamental importância determinar quais os 

padrões de distribuição relativos as espécies, para avaliarmos os fatores que os limitam ou para 

auxiliar em inferências evolutivas sobre como eles se formaram, por exemplo. Segundo ele, 

ainda, o conhecimento sobre esse assunto é bastante limitado. Tal conhecimento, ele afirma, é 

essencial para entendermos como os problemas ambientais mais importantes (aquecimento 

global, espécies invasoras e perda de habitat) estão afetando a biodiversidade no planeta. Além 

disso, o melhor entendimento dos padrões de distribuição geográfica é importante para 

definirmos graus de endemismo e, portanto, áreas que podem ser consideradas prioritárias para 

a conservação (Siqueira & Durigan, 2007). 

As ferramentas de modelagem de nicho ecológico vêm sendo utilizadas para 

compreender o padrão das espécies e apontar regiões onde a conservação deve ser prioritária 

(Carnaval & Moritz, 2008; Giannini et al., 2012; Murray-Smith et al., 2009; Siqueira & 

Durigan, 2007). Soberón e Nakamura (2009) definem tal modelagem como uma estimativa de 

áreas que são favoráveis para a ocorrência de uma determinada espécie. Essa estimativa se dá 

considerando uma distribuição já conhecida para o táxon e comparando-a com fatores abióticos, 

como temperatura, níveis de precipitação, sazonalidade e isotermalidade, delimitando uma 

possível distribuição atual, pretérita ou futura (Franklin, 2009; Hijmans et al., 2012; Soberón, 

2010).  

Segundo Loiselle et al. (2008), esse método de modelagem é dependente de dados 

de distribuição bem determinados para um dado táxon. Recentemente, uma ferramenta que vem 

sendo utilizada para acesso de tais dados são as coleções de herbários em diversos locais do 

mundo disponibilizadas digitalmente (Loiselle et al., 2008, Murray-Smith et al., 2009). É uma 

premissa desse método que os dados de distribuição de coleções de herbários não possuem viés 

(Araújo e Guisan, 2006), e o método em consideração a presença somente ou a presença e 

ausência de ocorrência das espécies (Elith et al., 2006), além dos dados climáticos, já citados. 

Para que as ferramentas de modelagem sejam úteis para a conservação de 

determinadas áreas, são utilizados de preferência determinados grupos, denominados “táxons 

modelo” (Lucas & Bünger, 2015). Couvreur e Baker (2013) determinaram alguns critérios para 

definir tais táxons, dentre eles a representatividade ecológica e a taxonomia bem determinada. 

Segundo Lucas & Bünger, 2015, para esses dois critérios, na Floresta Atlântica, Myrtaceae está 

bem enquadrada. Além disso, segundo elas, para a Floresta Atlântica, as análises filogenéticas 
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de Myrteae sugere hipóteses para uma reconstrução histórica quase completa, pois a evolução 

da tribo está intrinsecamente associada a evolução do domínio fitogeográfico. Ainda de acordo 

com elas, o único ponto que a família não se adequa de forma satisfatória ao critério de “táxon 

modelo” é o baixo número de registros fósseis. 

Murray-Smith et al. (2009) conduziram estudos para avaliar hotspots de diversidade 

na região de Mata Atlântica. Por apresentar bons padrões de diversidade, que correlaciona 

riqueza e equitabilidade de espécies, do que outras famílias analisadas (Lauraceae, 

Leguminosae e Rubiaceae) e principalmente ser melhor conhecida taxonomicamente, 

Myrtaceae foi elencada como a melhor família para a análise. 

Oliveira-Filho & Fontes (2000), afirmam também que Myrtaceae possui a maior 

riqueza de gêneros da América do Sul, correspondendo de 10 a 15% da diversidade de espécies 

do continente. Lucas et al. (2007), afirmam que as áreas de maior riqueza e diversidade da 

família estão ameaçadas pelos problemas ambientais e pela ação antrópica, especialmente nas 

regiões ecotonais da Caatinga no nordeste (Moro et al., 2016). Portanto, segundo eles, é 

necessário conhecer os padrões de distribuição da família para que as ações de conservação 

sejam mais eficientes. 

Considerando a importância da família e sua representatividade para a flora 

brasileira, é importante conhecermos quais os padrões de distribuição que estão relacionados a 

Campomanesia para que possamos estabelecer causas para os mesmos e possíveis medidas para 

auxiliarmos na conservação do gênero. O conhecimento para o gênero nesses assuntos está 

restrito aos dados de Landrum (1986). Para tal fim, foi conduzido o presente estudo. 

Considerando os levantamentos anteriores de distribuição e identificação do gênero (Landrum, 

1986 e Oliveira, 2009), foi levantada a hipótese de que, na região nordeste do Brasil, o gênero 

apresenta distribuição associada a Mata Atlântica litorânea e aos seus fragmentos no interior. 

Para verificar a hipótese, o presente estudo foi executado com dois objetivos: 

1) Avaliar os padrões de distribuição para as espécies do gênero Campomanesia presentes 

na região nordeste, 

2) Avaliar quais as áreas de maior riqueza e diversidade das espécies de Campomanesia 

no nordeste brasileiro. 
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MATERIAL E MÉTODO 

Área de estudo 

A região escolhida para o estudo foi o Nordeste do Brasil, cuja área abrange 

1.561.177,8 km², e se estende de 02°54’ a 17°21’ S e de 35° a 46°30’ W (Agra et al., 2007). 

No presente estudo, destacaremos a regionalização de Cabrera & Wilink, 1973, para a América 

do Sul. Nela, a América do Sul é subdividida em seis domínios, com a região Nordeste 

possuindo quatro províncias: Amazônica (ou Hileia), Cerrado, Atlântica e Caatinga. As três 

primeiras províncias são relacionadas entre si, pertencendo ao Domínio Amazônico, a quarta 

pertence ao Domínio do Chaco. 

A província Amazônica alcança a região Nordeste apenas no noroeste do 

Maranhão, com 112.858 km² de área (IBGE, 2004). Ela se destaca pela extensão florestal, com 

predominância das Florestas de Igapó e de Terra-firme (Ter Steege et al, 2003), por leves 

variações nos ecossistemas presentes nela e por uma densa malha hidrográfica (Ab’Sáber, 

2003). 

A província do Cerrado se estende na região por 461.333 km², ocupando parte dos 

estados da Bahia, do Piauí e do Maranhão (IBGE, 2004). Segundo Rizzini, 1997, não possui 

fitofisionomia uniforme, apresentando três formações clímax ao longo de toda sua extensão: 

cerradão nos solos profundos (formação florestal), matas secas em depressões aquíferas 

(formação savânica) e campos limpos em regiões de baixa pluviosidade nos meses secos e com 

solos arenosos rasos ou duros (campestre). Na região nordeste, porém, ocorre um tipo peculiar 

de vegetação decídua (Andrade-Lima, 1981). 

A província da Caatinga é a que predomina no nordeste, com 844,453 km², 

ocupando todos os estados da região, embora, no Maranhão, seja apenas 1% do território 

(IBGE, 2004). Possui composição predominantemente xerófila e clima semiárido, ocorrendo 

na região da depressão sertaneja, com planaltos e serras ao longo de sua extensão (Andrade-

Lima,1981, Veloso et al., 1991).  

A província Atlântica se estende ao longo do litoral leste da região Nordeste, do 

Rio Grande do Norte até a Bahia, e avança para a região sudeste do Brasil (IBGE, 2004). A 

variação da distribuição vegetal se deve ao regime de precipitação, a altitude, a distância do 

oceano e a duração da estação seca (Andrade-Lima, 1981; Rizzini, 1997).  
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Coleta dos dados de localização geográfica 

A partir das coleções dos principais herbários no Brasil e no exterior, foram obtidos 

os dados de distribuição geográfica das espécies de Campomanesia Ruiz & Pavón no Brasil e, 

posteriormente, na região nordeste. Tais coleções foram acessadas por meio do banco de dados 

do Centro de Referências de Informações Ambientais – CRIA (acesso no site 

www.splink.org.br/index), perfazendo 55 herbários, a saber: ALCB, ASE, ASU, BHCB, CEN, 

CEPEC, CESJ, CVRD, EAC, EAN, ESA, FLOR, FUEL, FURB, G, HCDAL, HDELTA, HPL, 

HUEFS, HUEG, HUFSJ, HURB, HUTO, HVASF, HXBH, ICN, INPA, IPA, JPB, MAC, 

MBM, MBML, MO, MOSS, NHM, NYBG, PEUFR, RON, SP, SPF, SPSF, TEPB, UB, UEC, 

UESC, UFG, UFMA, UFP, UFRN, UPCB, VIES (acrônimos de acordo com Thiers B., 2017); 

SLUI (Herbário Rosa Mochel, Universidade Estadual do Maranhão), HUCPE (Herbário da 

Universidade Católica de Pernambuco), HTSA (Herbário do Trópico Semiárido, EMBRAPA 

CPATSA), HbVirtFlBras (Herbário virtual Flora Brasiliensis) (acrônimos de acordo com 

http://inct.florabrasil.net/participantes/, acesso em Junho de 2017).  .  

Foram feitas correções relacionadas a nomenclatura de alguns binômios sinônimos 

encontrados, de acordo com o Projeto Flora do Brasil (2016) e The Plant List: a working list 

of all plant species (2016). Foram desconsideradas as coletas de espécimes cultivados, de partes 

do mesmo indivíduo, ou com registros de ocorrência repetida ou duvidosa. Após a triagem, as 

coletas com coordenadas geográficas ausentes foram esclarecidas utilizando-se a ferramenta 

GeoLoc disponível na plataforma do CRIA (http://splink.cria.org.br/geoloc) 

Das 31 espécies descritas para o gênero (Oliveira, 2009; Landrum & Oliveira, 

2010), foram selecionadas para o presente estudo 14 (45%) cuja abrangência inclui a região 

nordeste, de acordo com a localização dos dados. 

Análise do padrão de distribuição geográfica 

Depois da triagem dos dados de localização a serem utilizados, houve a plotagem 

dos mesmos no programa DIVA-GIS 7.5 (Hijmans et al., 2012). Foram confeccionados mapas 

para cada uma das espécies relatadas (Figuras 3-9). A região nordeste foi subdividida em quatro 

províncias biogeográficas, de acordo com as classificações de Cabrera & Wilink (1973) e 

Morrone (2014): Amazônica (Noroeste do estado do Maranhão), Cerrado (restante do 

Maranhão, oeste dos estados do Piauí e da Bahia), Caatinga (estados do Ceará, leste do Piauí, 

oeste dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e região 
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central da Bahia) e Mata Atlântica (Litoral leste dos estados do Rio Grande do Norte até o Sul 

da Bahia). 

Análise de padrões de riqueza e diversidade 

Ainda utilizando o software DIVA-GIS 7.5, foram calculadas a diversidade e a 

riqueza de espécies do gênero. Para tal, a região nordeste foi dividida em 145 quadrículas de 

1ºx1º de latitude/longitude. Essas quadrículas foram utilizadas para os cálculos de riqueza e de 

diversidade. 

A riqueza foi calculada de duas formas. Na primeira, foi utilizada a abordagem 

descrita no parágrafo anterior. A partir das quadrículas, o programa contabilizou a quantidade 

de espécies que se encontravam em cada quadrícula, resultando no mapa da figura 1. A segunda 

forma de cálculo de riqueza foi feita a partir da divisão da região nordeste em 1881 células de 

1km² de área. A partir dessa divisão, foi construída uma matriz de presença/ausência binária 

para todas as espécies do gênero com algum registro na região, com presença contabilizada 

como zero (0) e ausência contabilizada como um (1). 

A diversidade, ou seja, o número de espécies e a equitabilidade das mesmas, foi 

calculada a partir da divisão das quadrículas pelo índice de Shannon (H’), de acordo com o 

método de Ramalho (2015), resultando no mapa da figura 2. 

Agrupamento dos dados 

A partir da matriz de presença/ausência, foi conduzida uma análise de similaridade, 

a partir do índice de Jaccard, pelo método de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair Group 

Method with Arithmetic Mean). Essa análise foi feita a partir do servidor DendroUPGMA 

(Vallvé & Puigbo, 2002). Para tal, foi elencado como grupo externo para enraizamento do 

dendrograma o “Outgroup”, com todas as suas células preenchidos com 1 (presença). A 

visualização do dendrograma foi obtida por meio do software PAUP 4.0 (Swofford, 1998). 

Modelagem ecológica de nicho 

Segundo Ramalho (2015), os modelos ecológicos de nicho associam pontos de 

ocorrência de uma dada espécie ou gênero a um conjunto de variáveis ambientais. Tais modelos 

utilizam-se de algoritmos específicos para correlacionar variáveis ambientais à distribuição de 

um grupo em análise, estimando se há maior ou menor probabilidade de encontrá-lo em dado 

local (Giannini et al.,2012). 
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A partir do algoritmo utilizado pelo software DIVA-GIS 7.5, Bioclim WorldClim, 

com resolução de 5km (Hijmans et al., 2012), foram elaborados modelos para avaliar a 

distribuição potencial atual para 11 espécies de Campomanesia registradas na região nordeste, 

a saber: C. aromatica, C. dichotoma, C. eugenioides, C. grandiflora, C. guaviroba, C. 

guazumifolia, C. ilhoensis, C. laurifolia, C. pubescens, C. sessiliflora e C. velutina (Figuras 5-

15). Tais modelos foram obtidos a partir dos dados georeferenciados para cada uma dessas 

espécies. 

RESULTADOS 

Na tabela 1 encontra-se a apresentação das espécies analisadas segundo os grupos 

hierárquicos do dendrograma resultante da UPGMA (Figura 3), as províncias biogeográficas 

em que estão presentes, os estados em que ocorrem, a faixa de altitude em que ocorrem e o 

clima associado as regiões nas quais ocorrem.  

Foram observadas 14 espécies de Campomanesia na região nordeste, com as 

regiões de maior riqueza (figura 1) o litoral leste, especialmente nos estados do Rio Grande do 

Norte e Pernambuco (5-7 espécies por quadrícula) e o estado da Bahia, notoriamente as regiões 

da chapada diamantina, depressão sertaneja e do São Francisco a leste e no litoral sul do estado 

(4-7 espécies por quadrícula). Nas regiões de maior riqueza, os níveis de diversidade de 

Shannon também foram elevados (1,388-2.0), com destaque para a chapada Diamantina e o 

litoral sul do estado da Bahia (figura 2). 

O dendrograma obtido (Figura 3) mostra dois grupos (A e B), com padrões de 

distribuição semelhantes entre seus elementos (Coeficiente cofenético = 0,91). C. blanchetiana 

e C. anemonea não formaram grupo, se apresentando isoladas.  

O grupo A apresenta padrão geralmente restrito a província Atlântica com alguns 

grupos (C. eugenioides, C. pubescens) que possuem distribuição setentrional ampla dentro da 

Caatinga. O grupo B apresenta padrão restrito especialmente na região da chapada diamantina 

e próximo ao sul da Bahia. Os grupos se subdividem em subgrupos, destacando-se os subgrupos 

A1 (C. dichotoma e C. ilhoensis), B1 (C. costata e C. laurifolia) e B2 (C. sessiliflora e C. 

velutina).  

Campomanesia dichotoma apresentou um padrão de distribuição restrito a região 

de Mata Atlântica no litoral leste da região Nordeste (Figura 4A), com uma variação altitudinal 

do nível do mar até 730m e clima variando de semi úmido a super úmido (IBGE, 2016). Há 

poucas observações fora dessa província (3%), que se restringem aos brejos de altitude nos 
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estados do Ceará, Piauí, Pernambuco e na chapada diamantina, na Bahia. Seu modelo de nicho 

(Figura 4B), apresenta as maiores probabilidades de ocorrência pouco diferentes da distribuição 

observada, no litoral dos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

Campomanesia ilhoensis possui padrão de distribuição semelhante (Figura 4C), 

com 81% das observações se concentrando na região de Mata Atlântica e 19% na província da 

Caatinga. Das observações que estão na Caatinga, a maioria (77%) são registradas em regiões 

de média altitude (600-1200m), com clima semi úmido ou úmido (IBGE, 2016). A modelagem 

de nicho (Figura 4D) demonstra maior probabilidade de encontrar essa espécie nos litorais dos 

estados do Rio Grande do Norte ao litoral norte da Bahia (índices muito alto e excelente), além 

da probabilidade média a alta de encontrá-la nas regiões da chapada do Araripe e dos maciços 

residuais do Ceará e no sul do estado da Bahia. 

Campomanesia aromatica apresenta padrão de distribuição que engloba as quatro 

províncias biogeográficas presentes no nordeste (Figura 5A), com maior número de 

observações na Caatinga (28%) e Mata Atlântica (67%). C.guaviroba (Figura 5C) apresenta 

padrão de distribuição restrito a Mata Atlântica, com 84% das observações nessa província.  

Campomanesia eugenioides e Campomanesia pubescens possuem a maioria de 

seus dados localizados na província da Caatinga (Figura 6). A primeira apresenta 90% das 

observações nesse local, e a modelagem preditiva aponta os maiores valores de distribuição 

potencial (alto, muito alto e excelente) no ecótono do Agreste nordestino e em regiões de média 

altitude (600-1500m) (Figura 6B). A segunda apresenta 67% das observações nessa província 

e a modelagem preditiva aponta para uma maior probabilidade (muito alta e excelente) de 

encontrar essa espécie no litoral leste do Rio Grande do Norte e em regiões de maciços residuais 

no Ceará e na chapada do Araripe (Figura 6D). 

Campomanesia grandiflora apresenta nula penetração na província da Caatinga, 

apresentando-se apenas nas províncias do Cerrado e da Mata Atlântica (Figura 7A). 

C.guazumifolia apresenta semelhante padrão, porém, ficando restrita a região da Mata Atlântica 

e com uma observação apenas na região de serras úmidas na Caatinga (Figura 7C). A 

modelagem de nicho para o presente para as duas espécies apresenta padrão geral de 

probabilidade alta e excelente para o litoral leste, na região de Mata Atlântica. 

O grupo B1 é composto por duas espécies. C. laurifolia apresenta distribuição na 

região da chapada diamantina, no morro do chapéu, além de se estender próximo ao litoral sul 

da Bahia (Figura 8A), em regiões de clima úmido e super úmido (IBGE, 2016). O modelo de 
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distribuição preditiva para essa espécie indica maior probabilidade de encontrá-la na região de 

colinas pré-litorâneas, de 100-600m de altitude (Figura 8B). C. costata é restrita ao morro do 

Chapéu, com distribuição sobreposta a da anterior (Figura 8C), em regiões de altitude de 600 a 

1500m, de clima semi úmido (IBGE, 2016). Para essa espécie, não foi obtido modelo preditivo 

satisfatório. 

O grupo B2 também possui duas espécies, ambas presentes na chapada diamantina. 

C. sessiliflora é restrita a região da chapada (Figura 9A), e sua modelagem de nicho também 

indica restrição a essa região (Figura 9B). C. velutina, no entanto, apresenta distribuição ampla 

com uma aparente disjunção entre as observações na chapada diamantina e as no Piauí (Figura 

9C). A modelagem preditiva para C. velutina aponta que há uma área maior de distribuição no 

Piauí, com probabilidades muito alta e excelente, e na região da chapada do Araripe e litoral 

leste do Rio Grande do Norte e Paraíba (Figura 9D). 

Campomanesia anemonea e Campomanesia blanchetiana apresentaram padrões de 

distribuição bastante restrito com poucas observações para cada uma das espécies. A primeira 

é restrita a região de Mata Atlântica no litoral sul e proximidades do mesmo no estado da Bahia 

(Figura 10A), região de climas úmido/super úmido (IBGE, 2016), em baixas altitudes (de 3 a 

400m). A segunda é restrita a região de Mata Atlântica no litoral da Bahia, na localidade de 

Nazaré das Farinhas (Landrum & Oliveira, 2010), apresentando uma observação (Figura 10B). 

Tal região possui clima super úmido (IBGE, 2016). Nessas duas espécies, também não foram 

obtidos modelos de nicho ecológico satisfatórios.  
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Figura 1- Distribuição geral do gênero Campomanesia para a região Nordeste do Brasil e seus 

centros de riqueza (número de diferentes classes) para a região por quadrícula. Regiões com 

coloração amarela, laranja e vermelha indicam maior riqueza de espécies. 
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Figura 2- Distribuição geral do gênero Campomanesia para a região Nordeste do Brasil e os 

centros de Diversidade (índice de Shannon) na região por quadrícula. Regiões com coloração 

amarela, laranja e vermelha indicam maior diversidade de espécies. 
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Figura 3- Dendrograma resultante da análise de similaridade dos dados baseada no índice de 

Jaccard/UPGMA obtido no software PAUP 4.0. O grupo A engloba as espécies com padrão de 

distribuição restrito a Mata Atlântica (A1) e Mata Atlântica/Caatinga. O grupo B engloba as 

espécies com padrão de distribuição Chapada diamantina/Piauí (B1) e Morro do Chapéu/Sul da 

Bahia (B2). 
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Figura 4- Distribuição das espécies de Campomanesia para as províncias Mata Atlântica e 

Caatinga. (A) Distribuição georeferenciada para C. dichotoma nas duas províncias, (B) 

modelagem de nicho para o presente de C. dichotoma para as duas províncias utilizando o 

algoritmo WorldClim_5m, (C) distribuição georeferenciada para C. ilhoensis nas duas 

províncias, (D) modelagem de nicho para o presente de C. ilhoensis nas duas províncias 

utilizando o algoritmo WorldClim_5m. Regiões de coloração amarela a vermelha indicam 

maior probabilidade de encontrar as espécies.  

A B 

C D 
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Figura 5- Distribuição das espécies de Campomanesia para as províncias Mata Atlântica, 

Caatinga, Cerrado e Amazônica. (A) Distribuição georeferenciada para C. aromatica nas quatro 

províncias, (B) modelagem de nicho para o presente de C. aromatica para as quatro províncias 

utilizando o algoritmo WorldClim_5m, (C) distribuição georeferenciada para C. guaviroba nas 

duas províncias, (D) modelagem de nicho para o presente de C. guaviroba para Mata Atlântica 

e Caatinga utilizando o algoritmo WorldClim_5m. Regiões de coloração amarela a vermelha 

indicam maior probabilidade de encontrar as espécies. 

 

A B 

C D 
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Figura 6- Distribuição das espécies de Campomanesia para as províncias Atlântica, Caatinga, 

Cerrado e Amazônica. (A) Distribuição georeferenciada para C. eugenioides para as províncias 

Atlântica e Caatinga, (B) modelagem de nicho para o presente de C. eugenioides utilizando o 

algoritmo WorldClim_5m, (C) distribuição georeferenciada para C. pubescens para as 

províncias Atlântica, Caatinga e Amazônica, (D) modelagem de nicho para o presente de C. 

pubescens utilizando o algoritmo WorldClim_5m. Regiões de coloração amarela a vermelha 

indicam maior probabilidade de encontrar as espécies. 

A B 

C D 
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Figura 7- Distribuição das espécies de Campomanesia para as províncias Mata Atlântica e 

Caatinga. (A) Distribuição georeferenciada para C. grandiflora para Mata Atlântica e Cerrado, 

(B) modelagem de nicho para o presente de C. grandiflora nas duas províncias utilizando o 

algoritmo WorldClim_5m, (C) distribuição georeferenciada para C. guazumifolia para Mata 

Atlântica e Caatinga, (D) modelagem de nicho para o presente de C. guazumifolia nas duas 

províncias utilizando o algoritmo WorldClim_5m. Regiões de coloração amarela a vermelha 

indicam maior probabilidade de encontrar as espécies. 

C D 

A B 
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Figura 8- Distribuição das espécies de Campomanesia para as províncias Mata Atlântica e 

Caatinga. (A) Distribuição georeferenciada para C. laurifolia para Mata Atlântica e Caatinga, 

(B) modelagem de nicho para o presente de C. laurifolia nas duas províncias utilizando o 

algoritmo WorldClim_5m, (C) distribuição georeferenciada para C. costata na província da 

Caatinga, no ecótono da chapada Diamantina. Regiões de coloração amarela a vermelha 

indicam maior probabilidade de encontrar as espécies. 

 

 

A B 

C 
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Figura 9- Distribuição das espécies de Campomanesia para as províncias Caatinga e Cerrado. 

(A) Distribuição georeferenciada para C. sessiliflora para Caatinga e Cerrado, (B) modelagem 

de nicho para o presente de C. sessiliflora nas duas províncias utilizando o algoritmo 

WorldClim_5m, (C) distribuição georeferenciada para C. velutina para Caatinga e Cerrado, (D) 

modelagem de nicho para o presente de C. velutina nas duas províncias utilizando o algoritmo 

WorldClim_5m. Regiões de coloração amarela a vermelha indicam maior probabilidade de 

encontrar as espécies. 

A B 

C D 
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Figura 10- Mapas de distribuição georeferenciada para C. anemonea (a) e C. blanchetiana (b) 

na região Nordeste, de acordo com as províncias biogeográficas de Cabrera e Wilink (1973). 

Da esquerda para a direita em cada mapa: Província Amazônica (branco), Província Cerrado, 

Província Caatinga e Província Atlântica. 

 

A 

B 
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Tabela 1.  Espécies de Campomanesia (Ruiz & Pavón) presentes na região nordeste do Brasil, com os respectivos grupos da análise de UPGMA, 

províncias fitogeográficas, de acordo com Cabrera e Wilink, 1973 (MAT: Mata Atlântica; CAA: Caatinga; CER: Cerrado; AMA: Amazônia), 

distribuição por estado, faixa de altitude em que pode ser encontrada e clima associado.

Grupo Espécie Província Distribuição por estado Altitude Clima associado 

 C. anemonea MAT BA  0-600m Semi úmido, super úmido 

 C. blanchetiana CAA BA 0-600m Super úmido 

 

A(A1) 

C. ilhoensis MAT/CAA CE/RN/PB/PE/AL/SE/BA 0-850m Semiárido, semi úmido, úmido, super 

úmido. 

C. dichotoma MAT/CAA PI/CE/RN/PB/PE/AL/SE/BA 0-730m Semi úmido, úmido, super úmido. 

 

 

 

 

 

A 

C. aromatica MAT/CAA/CER MA/PI/CE/RN/PB/PE/AL/SE/BA 0-1000m Semiárido, semi úmido, úmido, super 

úmido. 

C. guaviroba MAT/CAA CE/RN/PB/AL/SE/BA 0-600m Semi úmido, úmido, super úmido 

C. eugenioides MAT/CAA PI/CE/RN/PB/PE/AL/SE/BA 0-1500m  Semiárido, semi úmido, úmido e super 

úmido 

C. pubescens MAT/CAA/CER/AMA MA/CE/RN/BA 0-1500m  Semiárido, semi úmido, super úmido 

C. guazumifolia MAT/CAA CE/RN/AL/BA 0-1000m  Semi úmido, úmido, super úmido 

C. grandiflora CER/MAT MA/SE/BA 0-1000m  Semi úmido, úmido, super úmido 

 

B1 

C. costata CAA BA  600-1500m Semi úmido 

C. laurifolia CAA/MAT BA 0-1500m  Semi úmido, super úmido 

 

B2 

C. sessiliflora CAA/CER BA  400-1400m Semi úmido, úmido 

C. velutina CAA/CER CE/PI/RN/PE/BA 0-1400m  semi-árido, semi-úmido 
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DISCUSSÃO 

Campomanesia é um gênero que se apresenta em quatro províncias biogeográficas 

brasileiras (sensu Cabrera & Wilink, 1973): Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga 

(Landrum, 1986). Nessas províncias, o gênero ocupa geralmente ambientes de floresta, cerrado, 

caatinga e restinga (Oliveira, 2009). No presente trabalho, ficou demonstrado que, na região 

nordeste do Brasil, as espécies do gênero possuem dois padrões de distribuição, um voltado ao 

litoral leste, na Mata Atlântica, e outro no estado da Bahia e Piauí, nas regiões de Mata 

Atlântica, Caatinga e Cerrado, expressos pelos grupos A e B do UPGMA (Figura 3). As 

espécies do gênero se distribuem em diversos níveis de altitude, até 1500m, como consta na 

tabela 1.  

Gentry (1988) e Clinebell et al. (1995) correlacionam cinco gradientes a riqueza e 

diversidade de espécies na região neotropical: latitudinal, de precipitação, edáfico, altitudinal e 

intercontinental. Os principais pontos de riqueza e diversidade de Campomanesia 

possivelmente foram influenciados pela precipitação e altitude. No caso da precipitação, de 

acordo com Clinebell et al. (1995), há dois fatores principais a serem considerados: a 

precipitação média anual e a sazonalidade.  

Especialmente nas regiões mais próximas ao litoral leste, em altitudes mais baixas, 

se observou que as regiões de maior riqueza e diversidade (Figuras 1 e 2) eram as cujas médias 

anuais de precipitação são superiores a 1000mm e a sazonalidade é mais baixa (valores entre 

20-80), especialmente no litoral sul da Bahia. Nas regiões de média altitude (600-1000m), o 

mesmo não é observado com relação a sazonalidade, se considerarmos o centro de maior 

riqueza na região da Chapada Diamantina, na Bahia. No último caso, a precipitação média anual 

pela influência da floresta Atlântica pode ser um fator que influencie em um aumento na riqueza 

e diversidade do gênero (Gentry, 1988; Moro et al.,2016). 

Moro et al. (2016) descrevem a zona limítrofe entre a Caatinga e a Mata Atlântica 

como uma zona de transição, o ecótono Agreste. Essa região é caracterizada por níveis de 

precipitação intermediários entre a mata seca da Caatinga e a floresta ombrófila Atlântica. Isso 

permite que haja a formação de florestas semi-decíduas e decíduas que, atualmente, se 

encontram praticamente destruídas pela ação antrópica (Moro et al., 2016). Nessa região, a 

modelagem preditiva aponta uma possível presença (probabilidade alta a excelente) de nove 

das espécies avaliadas no presente estudo, do grupo A da UPGMA (Figura 3). Nessa região há 

a possível presença na de C. dichotoma, C. ilhoensis, C. aromatica, C. eugenioides, C. 
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grandiflora, C. guaviroba, C. pubescens e C. velutina (Figuras 5, 6, 7 e 9C). Tal região também 

concentra os maiores índices de riqueza e diversidade do gênero, junto com a Chapada 

Diamantina (Figuras 1 e 2). 

A região onde o grupo B1 se apresenta faz parte de um ecótono entre a Caatinga e 

o Cerrado (Moro et al., 2016). Tal ecótono apresenta duas regiões, que se encontram a oeste da 

Caatinga, abrangendo a região do estado do Piauí, onde ocorre a vegetação “Campo Maior”, e 

a região da chapada Diamantina e norte de Minas Gerais. Na primeira região, a vegetação é 

uma mistura entre o Cerrado e a Caatinga. Na segunda, a vegetação possui tanto aspectos dessas 

duas zonas quanto da Floresta Atlântica. Por causa das condições menos áridas e da presença 

de solos ricos em nutrientes, as plantas adquirem um hábito arbóreo sendo denominada 

Caatinga arbórea (Santos et al., 2007).  

É importante destacar que as zonas de maior riqueza e diversidade se localizam 

predominantemente em zonas de transição, ou ecótonos, entre os domínios fitogeográficos 

(sensu Moro et al., 2016). Além disso, foi possível observar que elas também reúnem os três 

táxons endêmicos das localidades tipo. Os três locais são próximo a região litorânea, Nazaré 

das Farinhas (C. blanchetiana), no litoral sul da Bahia (C. anemonea) e no Morro do Chapéu 

(C. costata). Tais resultados são semelhantes aos que Cordeiro, 2013, encontrou no seu estudo 

sobre Erythroxylaceae. Ela inferiu que possivelmente os pontos de maior riqueza e diversidade 

englobam áreas com maior endemismo, o que, pode se aplicar ao gênero do presente estudo.  

A teoria dos refúgios florestais de Andrade-Lima, 1982, pode justificar a ocorrência 

de fragmentos naturais com maior riqueza. Essa teoria é favorecida na região nordeste devido 

as distribuições fragmentadas e descontínuas dos domínios fitogeográficos (sensu Moro et al., 

2016). Isso reforça a necessidade de medidas conservacionistas mais eficazes nas áreas 

transicionais entre domínios fitogeográficos. 

A modelagem de nicho é importante para a delimitar a área e o possível tamanho 

das populações amostrais a serem consideradas (Gaston, 2003). Além disso, de acordo com 

Murray-Smith et al. (2009), é útil para avaliar a distribuição de espécies em áreas onde há 

poucos dados coletados. Eles afirmam, contudo, que há a necessidade de um bom conhecimento 

taxonômico do grupo em estudo, além de uma amostragem uniforme para a área considerada. 

Isso pode ter influenciado na falta de êxito na obtenção de modelos satisfatórios para C. 

anemonea, C. blanchetiana e C. costata. Esses táxons foram recentemente descritos (Landrum, 

2001, Landrum & Oliveira, 2010 e Oliveira et al., 2013) e apresentam baixo número de 

observações (3, 1 e 2, respectivamente). 
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Os resultados da modelagem de nicho para algumas das espécies descritas no 

presente trabalho fornecem uma área de distribuição maior do que a efetivamente encontrada. 

Isso sugere que faltam coletas nas regiões indicadas pelo modelo ou que isso seja relativo a 

presença de espécies taxonomicamente próximas, de acordo com a definição de conservantismo 

filogenético de nicho (Webb et al., 2002; Cordeiro, 2013). A modelagem nesse caso pode 

auxiliar como um norteador para novas coletas para o gênero ou para indicar regiões onde 

podem haver novos táxons filogeneticamente próximos (Cordeiro, 2013). 

Campomanesia dichotoma não se encontra em nenhum dos complexos que 

Landrum, 1986, descreveu no seu levantamento taxonômico. Ele descreve a distribuição da 

espécie como predominantemente presente nas florestas da costa leste do Brasil, dos estados do 

Ceará ao Rio de Janeiro. No presente estudo, a espécie continuou apresentando o mesmo padrão 

costeiro, com algumas observações na região de serras úmidas (sensu Tabarelli & Santos, 2004) 

no Ceará, no planalto da Borborema e na região do morro do chapéu, na Bahia. Essas regiões 

são tidas como pequenos refúgios de mata atlântica na província da Caatinga (Tabarelli & 

Santos, 2004). 

Campomanesia viatoris (sensu Landrum, 1986), atualmente sinônimo de C. 

ilhoensis (Landrum et al., 2012), não se encontra nos complexos delimitados por Landrum, 

1986, pois haviam poucas observações até então. No presente estudo, foi constatado um 

aumento no número de observações, com maior concentração delas no estado de alagoas, onde 

foi originalmente descrita (Landrum, 1986). A sua distribuição é bastante similar à de C. 

dichotoma, como é mostrado pelo agrupamento hierárquico (Figura 3), incluindo as 

observações nas serras úmidas e no planalto da Borborema. 

As modelagens para o presente para as duas espécies (Figura 4B e 4D) indicam 

maior probabilidade de presença das duas espécies (alta a excelente) na região costeira 

adentrando um pouco no agreste do Rio Grande do Norte à Sergipe/litoral norte da Bahia, nas 

regiões descritas como Brejos de Altitude (Tabarelli & Santos, 2004). Tais regiões são 

fragmentos de floresta tropical úmida que possivelmente ligaram a floresta atlântica à floresta 

Amazônica, antes da formação das chamadas formações diagonais de florestas secas, que 

ocorreu no Mioceno e início do Pleistoceno (há cerca de 11 a 3 milhões de anos) (Tabarelli & 

Santos, 2004, Oliveira-Filho & Ratter, 1995; Santos et al., 2007). 

Campomanesia aromatica foi incluída por Landrum, 1986, ao complexo 

Campomanesia xanthocarpa, junto com C. eugenioides, C. pubescens e C. velutina, das 

espécies que se apresentaram presentes neste estudo. No presente estudo, C. aromatica possui 
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distribuição na região nordeste mais similar a C. dichotoma e C. ilhoensis. A modelagem 

potencial da primeira espécie (Figura 5A) também a correlaciona com as duas últimas, 

considerando que as áreas de maior probabilidade de encontrá-la estão no litoral leste da região 

(muito alta e excelente).  

Ao comparar, no entanto, com a distribuição demonstrada por Landrum (1986) 

percebe-se que há duas populações disjuntas dessa espécie, uma se estendendo ao longo da 

floresta amazônica no norte do Brasil, alcançando a região nordeste, e outra na Bolívia. Isso 

pode explicar porque há uma região de probabilidade elevada (alta e muito alta), de encontrar 

a espécie próximo a região amazônica no Maranhão e nas serras úmidas e regiões elevadas da 

Ibiapaba e da chapada do Araripe. A distribuição demonstrada por Landrum (1986) mostra que 

a rota de dispersão dessa espécie possivelmente se deu pelo norte do Brasil.  

Outra espécie que Landrum (1986) identificou a distribuição na região norte do 

Brasil, além da região das Guianas, é C. grandiflora. Atualmente, há mais observações na 

região nordeste, porém todas relacionadas a região de Cerrado, incluindo a serra do Espinhaço, 

no sul da Bahia, e Mata Atlântica. É possível que a espécie tenha se dispersado do norte até o 

cerrado e se dispersado por corredores de mata atlântica no estado do Ceará, como a modelagem 

de nicho para o presente indica (Figura 7B). Contudo, são necessárias mais observações para 

avaliar tal hipótese. 

Campomanesia eugenioides e Campomanesia pubescens possuem distribuições 

semelhantes, com uma tendência maior a serem encontradas na região setentrional do nordeste, 

na província da Caatinga (Figura 6). Ao comparar com a distribuição de C. eugenioides var. 

desertorum apresentada por Landrum (1986) que se dá na região central do Brasil, nos estados 

de Goiás e Distrito Federal, além das regiões de Caatinga da Bahia e Pernambuco, percebe-se 

que a possível rota de dispersão dessa espécie se deu pelo Cerrado até a Caatinga alcançando 

até a região da Mata Atlântica. Ainda de acordo com Landrum (1986) a distribuição de C. 

pubescens se dá nos campos cerrados da região central do Brasil, um padrão semelhante ao de 

C. eugenioides. Considerando o envelope da modelagem de nicho para temperatura e 

precipitação das duas espécies, obtido no DIVA-GIS 7.5, a região de maior ocorrência para as 

duas espécies é semelhante. Essas duas observações corroboram a proximidade das duas 

espécies expressa no dendrograma de similaridade (Figura 3). 

Campomanesia guazumifolia e Campomanesia guaviroba provém da região 

sudeste, das regiões de florestas próximas ao litoral (Landrum, 1986). A modelagem de nicho 

para temperatura e precipitação das duas espécies indicam que elas possuem a tendência de se 

estabelecerem em regiões de temperaturas entre 22ºC e 27ºC e com precipitação acima de 
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700mm anuais, que podem explicar suas distribuições restritas a Mata Atlântica e a chapada 

diamantina na Bahia e as serras úmidas no Ceará e os resultados da modelagem preditiva 

(Figuras 5C-D e 7C-D). 

O grupo B possui distribuição notadamente mais concentrada nos estados da Bahia 

e do Piauí, em contraste ao grupo A, mais frequente no litoral leste do nordeste. Nesse grupo, 

geralmente há uma espécie que suporta maiores variações altimétricas, de temperatura e de 

precipitação do que a outra. As espécies mais generalistas nesses aspectos nesse grupo são C. 

velutina e C. laurifolia. A primeira, no entanto, apresenta uma disjunção na região nordeste da 

chapada diamantina, na Bahia, para a região da depressão do Meio-Norte, no Piauí. A 

modelagem de nicho, entretanto, aponta uma área maior de distribuição dessa espécie. As 

maiores probabilidades (alta, muito alta e excelente) de encontrar novas observações de C. 

velutina estão na depressão do Meio-Norte, além da região da chapada do Araripe (Figura 9C). 

Será necessário fazer mais coletas na região para confirmar ou não o modelo.  

Campomanesia anemonea foi descrita por Landrum (2001) nas regiões de floresta 

semi-decídua e mata higrófila no sudeste do estado da Bahia (Figura 10A). No mesmo artigo, 

ele afirma que essa espécie possui notáveis similaridades morfológicas com C. dichotoma e que 

as duas crescem em regiões semelhantes. No entanto, no presente estudo, o UPGMA não 

demonstrou proximidade de relação de distribuição entre as duas espécies, colocando C. 

anemonea separada dos outros grupos de Campomanesia registrados no Nordeste (Figura 3).  

Landrum & Oliveira (2010) descreveram pela primeira vez C. blanchetiana, a partir 

de uma revisão das amostras coletadas por Jacques Samuel Blanchet. Segundo Landrum & 

Oliveira (2010 e 2012), inicialmente, acreditava-se que era um táxon de Psidium, porém, 

análises morfológicas detalhadas o colocaram como um novo táxon de Campomanesia, devido 

ao primeiro possuir menos lóculos no ovário. C. blanchetiana foi considerada bastante 

semelhante a C. eugenioides, por causa da presença de ovário glandular. No estudo de 2010, 

foram encontradas diferenças no número de nervuras secundárias das folhas, formato das 

sépalas e número de estames. Eles afirmam, também, que a espécie só foi encontrada na 

localidade tipo, fato que se confirma pelo mapa de distribuição obtido no presente estudo 

(Figura 10B), sendo, portanto, endêmica daquele local.  

Campomanesia schlechtendaliana foi registrada por Landrum (1986) e Oliveira 

(2009) no estado da Bahia, estado onde foi encontrado e descrito o holótipo para essa espécie. 

Oliveira (2009) afirma que, apesar disso, nenhum exemplar da espécie foi descrito 

posteriormente no estado. No presente estudo, não houve confirmação de registro no estado da 

Bahia, baseado nas localizações plotadas no mapa da região Nordeste. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As espécies do gênero Campomanesia na região nordeste apresentam dois padrões 

básicos de distribuição. Um tende ao litoral leste, na Mata Atlântica, nos fragmentos de mata 

úmida nos brejos de altitude da Paraíba/Pernambuco e serras úmidas do Ceará, e no ecótono 

agreste. Esse grupo foi evidenciado pela UPGMA e engloba 57% das espécies do gênero na 

região. O outro tende a região da Chapada Diamantina, também alcançando os ecótonos agreste 

e Caatinga-Cerrado (Campo Maior). Esse grupo engloba 28% das espécies do gênero no 

nordeste. 

Os principais centros de riqueza e diversidade do gênero se encontram nos estados 

da Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba. Eles estão associados a ecótonos, zonas de transição 

com componentes vegetacionais mistos. Contudo, o gênero está presente nas quatro províncias 

do Nordeste (Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia). 

A modelagem de nicho indica no geral uma provável distribuição maior para as 

espécies do que a já descrita. São necessárias mais coletas e mais estudos posteriores para 

avaliar a factibilidade da mesma. Além disso, esses estudos podem aumentar nossos 

conhecimentos sobre a distribuição do gênero e auxiliar na elaboração de medidas 

conservacionistas mais eficazes na região nordeste. 
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