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Seção: Ecologia Vegetal
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As zonas ripárias apresentam uma importante conectividade funcional entre os ecossistemas terrestre e 
aquático onde a vegetação é a principal fornecedora dos recursos energéticos essenciais (matéria orgânica) 
para o funcionamento dos córregos. O objetivo desse trabalho foi avaliar a diversidade da vegetação ripária 
e a contribuição de biomassa foliar das espécies para o córrego do Boiadeiro, Mucugê - Bahia. O estudo 
ocorreu de janeiro a dezembro de 2011 através de coletas mensais. Para o levantamento florístico foi feito 
caminhamento ao logo da vegetação com coleta de indivíduos férteis e, em seguida, foram herborizados, 
identificados e inseridos no herbário ALCB, Universidade Federal da Bahia. O material foliar foi coletado 
por compartimentos de entrada direta no córrego (vertical= baldes suspensos de uma margem à outra), 
folhas depositadas nas margens (terrestre= redes suspensas) e o despejo das folhas das margens para o 
córrego (horizontal= redes fixadas no solo). As folhas foram desidratadas (60°C durante 72h), identificadas 
e pesadas. Foram identificadas 53 espécies contribuintes da biomassa foliar para o córrego dentre as 73 
listadas no levantamento florístico (61 gêneros e 36 famílias). As espécies Bonnetia stricta (Nees) Nees & 
Mart., Doliocarpus elegans Eichler, Laplacea fructicosa (Schrad.) Kobuski, Richeria grandis Vahl e Vochy-
sia acuminata Bong. contribuíram com 60% da biomassa total em proporções diferenciadas por mês e, em 
geral, os valores foram mais elevados no período chuvoso (outubro a março) em relação à estação seca 
(abril a setembro). As espécies encontradas são representantes de fitofisionomias da Floresta Amazônica e 
Atlântica, Cerrado e Caatinga corroborando com a teoria de fluxo gênico entre as zonas ripárias. Assim, esse 
estudo evidencia uma possível influência sazonal na dinâmica de material foliar em zonas ripárias e destaca 
a importância da conservação da vegetação para o fluxo de matéria e energia nos córregos.
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