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A vegetação ripária caracteriza-se por estar associada a rios e córregos,
 protegendo os recursos hídricos, criando um ecossistema bem estruturado, 
 equilibrado e co-dependente. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo
 fitossociológico na vegetação ripária do Córrego do Boiadeiro, Município de
 Mucugê, Bahia. Foram aplicadas 10 parcelas de 10x10 m, sendo 5 parcelas em
 cada margem, com 10 m de distância entre elas, totalizando um esforço amostral
 de 1000 m2. Indivíduos com circunferência a altura do peito (CAP) ≥ 10 cm foram
 registrados e plaqueados, e os parâmetros calculados no programa FITOPAC2.
 Foram amostrados 191 indivíduos, distribuídos em 21 famílias, 25 gêneros e 28
 espécies. O índice de Shannon foi de 2,66 e a equabilidade de 0,799. Tibouchina
 barnebyana Wurdack e Bonnetia stricta (Nees) Nees & Mart. obtiveram o maior
 valor de importância (IVI) e cobertura (IVC). A família Melastomataceae obteve o
 maior valor de freqüência absoluta (80%) seguida pelas famílias Theaceae (70%),
 Bonnetiaceae, Anacardiaceae e Vochysiaceae (60%). Com relação à densidade
 absoluta, a família Melastomataceae e a família Anacardiaceae, foram as que
 obtiveram os maiores valores, 430 e 260 indivíduos/ha (ind./ha), respectivamente.
 A área basal total foi de 4,09 m2/ha, e a densidade de 1.910 ind./ha. Pode-se
 concluir que a vegetação estudada classifica-se como mata de galeria inundável
 devido ao baixo índice de Shannon obtido, da baixa altura média (6,5m) e pela
 presença das espécies Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski, Ilex affinis Gardner
 e Richeria grandis Vahl, frequentemente citadas para esse tipo de formação
 vegetal. Foram amostradas espécies representativas de Mata Atlântica (Clusia
 criuva Cambess), Floresta Amazônica (Roucheria sp.) e Cerrado (T. barnebyana
 Wurdack) inferindo a hipótese de que as matas ripárias atuam como corredor de
 fluxo gênico entre diferentes biomas, possuindo uma importância a mais, além de
 proteger a integridade físico-química das águas do córrego.
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