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Seção: Ecologia Vegetal
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Lianas são plantas lenhosas ou herbáceas que crescem apoiadas em outras plantas ou substrato, cujas 
gemas, acima do solo, são protegidas por catafilos; representam uma das sinúsias mais importantes das 
florestas tropicais, sendo importante elemento de sua estrutura. Desta forma, o objetivo do estudo foi ve-
rificar a florística das lianas em duas florestas de restinga na APA Algodoal-Maiandeua, Maracanã, Pará, 
Brasil. Foram demarcadas três parcelas de 50 x 50 m (0,75 ha) em floresta alta de restinga e duas parcelas 
de 50 x 50 m (0,50 há) em floresta alta de restinga úmida, totalizando 1,25 hectares de floresta, onde fo-
ram registradas todas as lianas. As espécies foram identificadas in loco, com auxílio de um parabotânico. 
Aquelas cuja identificação não foi possível foram fotografadas e/ou coletadas para posterior confirmação 
por meio de chaves dicotômicas, consulta a literatura especializada ou por comparação no Herbário João 
Murça Pires (MG). Na floresta alta de restinga foram registradas 10 famílias, 15 gêneros, 17 espécies e 
108 indivíduos, destacando-se Dilleniaceae (quatro espécies), Smilacaceae, Fabaceae e Apocynaceae com 
duas espécies cada e as espécies mais abundantes foram Smilax schomburgkiana Kunth (26 indivíduos), 
Doliocarpus spraguei Cheesman (22) e Galactia jussiaeana Kunth (14). Na floresta alta de restinga úmida 
foram registradas 13 famílias, 16 gêneros, 20 espécies e 71 indivíduos, com Dilleniaceae (quatro), Fabaceae 
(três), Dioscoreaceae e Combretaceae (duas cada) apresentando maior número de espécies. Odontadenia 
nitida (Vahl) Müll. Arg. (15), Distictella cuneifolia (DC.) Sandwith (12) e Doliocarpus amazonicus Sleumer (11) 
apresentaram maior número de indivíduos. As florestas estudadas diferem na composição de espécies e 
nas espécies dominantes, porém, estudos sobre a ecologia do grupo devem ser feitos no intuito de elucidar 
os fatores que possibilitam a dominância de algumas espécies.
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