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Cupania emarginata Camb. é uma espécie nativa do Brasil, cuja distribuição abrange parte 
dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Neste último a espécie ocorre 
nas áreas de Restinga, formando populações visualmente extensas. Este estudo foi realizado 
em três fitofisionomias da restinga de Interlagos – ES, a fim de discutir a relevância do 
crescimento clonal de C. emarginata na colonização de áreas de (1) Mata de Restinga, 
formada por espécies de hábito arbóreo, (2) vegetação em ilhas da formação Arbustiva Aberta 
de Clusia e (3) vegetação alterada, presente em uma faixa mais continental em relação às 
demais áreas estudadas. Foi feito um quadrante de 900m2 em cada área estudada para 
mapeamento da distribuição espacial, por meio da orientação das plantas em um plano de 
coordenadas cartesianas (eixo X e Y). Para contagem dos indivíduos foram efetuadas 
escavações para identificar ramets e genets. O grau de agregação foi estudado por meio do 
Índice de Morisita padronizado. A análise da ocorrência da espécie em cada fitofisionomias 
foi feito por meio de seis transectos de 20 m, amostrando todos os indivíduos presentes a 4m à 
direita do transecto. Os transectos distavam 30m entre si. A análise do padrão interno de 
distribuição apresentou índice significativo de agregação para os indivíduos na área mais 
continental e uniformidade para os indivíduos da formação Aberta de Clusia. Os dados da 
estrutura clonal mostraram maior número de ramets por indivíduos na área mais continental 
(1), porém esse valor não foi significativo. O número de genets também foi maior no cordão 
mais continental. O crescimento clonal da espécie pode ser classificado como phalanx, com 
formação de genets a curta distância (máximo de 84 cm). Dessa forma, apesar da espécie 
apresentar o crescimento clonal, este mecanismo tem importância, principalmente, na 
manutenção de genótipos, sendo pouco importante na formação da cobertura vegetal. 
Provavelmente distúrbios ambientais, como fogo, contribuem para o desenvolvimento desta 
estratégia na área. C. emarginata Camb. pode estar atuando como uma espécie pioneira 
característica de ambientes em início de sucessão secundária.  
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