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Introdução 

Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub. (Fabaceae) 

 

 

Predominante no escrube, menos dominante 

nas dunas 
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Como a cobertura vegetal nas dunas influencia o estabelecimento 

de plântulas de D. ecastophyllum? 

 

A presença de plantas em lugares estressantes vão tender a facilitar 

o estabelecimento de outras plantas 

A cobertura vegetal retém frutos de D. ecastophyllum quando 

trazidos pelo oceano  

 

 

HIPÓTESE: Quanto maior a cobertura vegetal nas dunas maior o 

sucesso de estabelecimento de plântulas de D. ecastophyllum.  
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Abundância de plântula 

   Quantidade de indivíduos 

Porcentagem de cobertura 

     1-6% 

     6-12% 

     12-25% 

     25-50% 
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p = 0,036  



Discussão 
O estabelecimento de plântulas de  D. ecastaphyllum NÃO aumenta com 

uma maior cobertura vegetal. 
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Competição 

   - Limitação hídrica do meio 

   - Efeito denso dependende 

   - Efeito da topografia nessa 

interação 



Conclusão 

Ocorre a facilitação da vegetação de dunas 

no estabelecimento de plântulas de D. 

ecastophyllum. 

 

A força das interações ecológicas pode ser 

mediada pela disponibilidade de recursos no 

meio e a densidade de indivíduos. 
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