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Para  a  floresta  amazônica  brasileira  não  foram  encontrados  estudos  que
investigassem  diferenças  na  abundância  de  epífitos  em  áreas  modificadas  em  sua
estrutura  arbórea.  O presente  trabalho  objetivou  investigar  a  relação  das  bromélias
com  seus  respectivos  forófitos  em  áreas  manejadas  e  não  manejadas  de  açaizais,
verificando padrões de distribuição vertical e a relação do DAP e do ritidoma com a
abundância.  A  pesquisa  foi  realizada  na  floresta  de  várzea  da  Área  de  Proteção
Ambiental Ilha do Combu, onde foram demarcadas duas parcelas de 100 m x 100 m,
sendo uma em área manejada e outra em área não manejada. Foram registradas todas
as  bromélias  epífitas,  forófitos,  estratos  de  ocorrência,  DAP  e  ritidoma.  As
observações foram feitas com auxílio de binóculos e por meio de escaladas naturais.
A  identificação  das  bromélias  foi  baseada  no  trabalho  de  Quaresma  &  Medeiros
(2009) e a identificação dos forófitos in loco adotando-se o Sistema APG II (2003).
As  espécies  de  forófitos  e  bromélias  com  dificuldade  de  identificação  em  campo
foram  coletadas  e  depositadas  no  Herbário  João  Murça  Pires  do  MPEG  para
posterior identificação por comparação. Os forófitos foram divididos em fuste, copa
interna  e  copa  externa  e  os  dados  foram  anotados  em  planilhas  e  analisados  com
ajuda  do  programa  Microsoft  Office  Excel  2007.  Apenas  uma  espécie  não  foi
comum  as  áreas  (Tillandsia  anceps  G.  Lodd.).  Nas  duas  áreas  predominaram
Tillandsia  e  Aechmea,  sendo  estes  supracitados  como  mais  abundantes  em
levantamentos  florísticos  nos  neotrópicos.  Nas  duas  áreas  V.  amazonica  (Baker)
Mez  e  G.  lingulata  (L.)  Mez  foram  mais  importantes.  Na  área  manejada  a  maior
abundância ocorreu no fuste e na área não manejada na copa interna,  o que parece
estar relacionado com a diferença na incidência de luz nos ambientes. O manejo dos
açaizais  não  interfere  na  composição,  contudo  pode  afetar  na  distribuição  e  a
abundância das espécies.

Palavras-chave: Floresta de várzea, distribuição vertical, abundância.

1 Financiado pelo CNPq. Edital Universal-MCT/CNPq 15/2007 – Processo 472260/2007-3.
2 Universidade Federal do Pará (UFPA). Museu Paraense Emílio Goeldi, coordenação de Botânica/ Ministério
da Ciência e Tecnologia, Avenida Tancredo Neves, 1907 Terra Firme – Belém, 66040-170, PA – Brasil,
Telefone: 91 32176066. drikoquaresma@yahoo.com.br
3 Museu Paraense Emílio Goeldi, coordenação de Botânica/ Ministério da Ciência e Tecnologia, Avenida
Tancredo Neves, 1907 Terra Firme – Belém, 66040-170, PA – Brasil, Telefone: 91 32176066

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil


