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RESUMO

INFLUÊNCIA DA ALTITUDE NA DISTRIBUIÇÃO DE PLANTAS EPÍFITAS

Polyanne Aparecida COELHO (1)

 

Rubens Manoel dos SANTOS (2)

 

A variação altitudinal pode influenciar na distribuição e abundância de plantas
 epífitas em uma floresta. O presente trabalho visou avaliar como isso ocorre. O
 estudo foi realizado em uma floresta ombrófila densa, localizada em Itamonte,
 Minas Gerais, onde a altitude varia de 1500 a 2100 metros. Foram escolhidas as
 cotas 1500, 1700, 1900 e 2100 para o estudo. Em cada uma, foi feito um
 caminhamento de 300 metros marcando-se 15 pontos, sendo que em cada um foi
 traçado um raio de 10 metros, onde se avaliou a presença de bromélias,
 orquídeas, briófitas e líquens a partir de sua abundância (atribuindo-se valores de
 0 a 5, onde 0 é ausente e 5 é o máximo de abundância observada) e em qual
 estrato da floresta foram observados (solo, sub-bosque, mediano, primeiro,
 segundo e terceiro estrato do dossel). Na cota de 1500 não foram observadas
 orquídeas, apenas uma bromélia de solo e a presença de briófitas e líquens se
 limitou a valores de abundância de 1 a 2, ocorrendo em apenas um ponto o valor
 3, e em todos os compartimentos da floresta. Em 1700, observou-se bromélias
 em 10 pontos, no solo, sub-bosque e estrato mediano e orquídeas em 5 pontos
 (sub-bosque e mediano), ambos com valor 1. Briófitas e líquens continuaram
 ocorrendo em todos os estratos com valores entre 1 e 3, porém com maior
 representatividade dos valores 2 e 3. Na cota 1900, já observa-se valores de
 abundância 2 para bromélias, sendo que estas ocorrem desde o solo até o
 primeiro dossel. Orquídeas aparecem em 12 pontos com valor 1, do sub-bosque
 ao primeiro dossel. Briófitas e liquens chegam ao valor de abundância 4 em
 vários pontos, colonizando todos os estratos. Em 2100, bromélias alcançam valor
 4, ocorrendo em todos os estratos, orquídeas ocorrem em 10 pontos com valor 1
 no estrato mediano e primeiro dossel e líquens e briófitas ocorrem com valor
 máximo 3, em todos os estratos. Conclui-se que a altitude, condicionando maior
 umidade, pode ser um fator determinante na distribuição e abundância das
 epífitas.
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