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As  plantas  herbáceas  epifíticas  são  recorrentes  em  todos  os  ambientes  tropicais
úmidos e representam até 50% do total das espécies vasculares em algumas regiões,
porém poucos estudos fitossociológicos são direcionados a estas plantas. O presente
estudo  descreveu  a  composição  e  a  estrutura  da  comunidade  herbácea  epifítica  no
fuste  baixo  (até  oito  metros  de  altura),  sua  distribuição  vertical  neste  intervalo  de
altura em troncos de hospedeiros arbóreos e investigou a frequência de ocorrência de
epífitas em árvores de diferentes tamanhos. Foram inventariadas 30 transecções de 2
x 100 m (0,6 ha no total), distantes em média um quilômetro, na grade de trilhas do
Programa  de  Pesquisa  em  Biodiversidade  (PPBio)  na  FLONA  de  Caxiuanã,
Amazônia  Oriental.  As  ervas  epifíticas  foram amostradas  em todos  os  hospedeiros
que estavam presentes dentro dos limites destas transecções, seguindo protocolo 14
(ervas  e  epífitas)  estabelecido  pelo  PPBio.  A  identificação  do  material  botânico
coletado  foi  realizada  com  o  auxílio  de  literatura  botânica  especializada,  além  de
comparação com exsicatas do herbário do Museu Paraense Emílio Goeldi.  No total
foram  identificadas  37  morfoespécies  de  ervas  epifíticas  em  10  famílias  botânicas
(1093  indivíduos  em  741  hospedeiros).  Araceae  foi  a  família  mais  representativa
com  mais  de  60%  das  morfoespécies,  tendo  ocorrido  ao  longo  dos  oito  metros
amostrados. Philodendron (65% das Araceae) foi o gênero mais rico em número de
espécies. Polytaenium guianenese e Heteropsis flexuosa foram as espécies de maior
densidade.  Polytaenium guianense  e  Hecistopteris  pumila  foram significativamente
mais frequentes em árvores com DAP < 10 cm e Philodendron sp.2 em árvores com
DAP > 10  cm.  Os  grupos  mais  representativos  da  comunidade  de  epífitas  de  fuste
baixo na FLONA de Caxiuanã foram Araceae e Monilophyta. A maioria das espécies
e dos indivíduos epifíticos aqui amostrados concentrou-se nos dois metros inferiores
dos hospedeiros e a maioria das espécies ocorreu independentemente do tamanho dos
hospedeiros arbóreos.

Palavras chave: Araceae, distribuição vertical, tamanho de forófito.
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