
BOTÂNICA FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS

185

Seção: Ecologia Vegetal

FORMAS DE VIDA EM UMA MUÇUNUNGA CAMPESTRE NA RESERVA NATURAL VALE, 
LINHARES – ES

 

 
Elisa S. CÂNDIDO (1,2) 
Marília B. C. RAMOS (1,2) 
Rafael MARTINS (1,2) 
Maria Cristina T. B. MESSIAS (1)

Muçununga é um ecossistema pouco estudado que ocorre em terras baixas do norte do Espírito Santo e 
sul da Bahia, em regiões com solo arenoso e úmido. Caracterizou-se e comparou-se o espectro biológico 
de duas áreas de muçununga campestre (campo nativo), sendo uma área próxima a muçununga florestal 
e outra mais distante. A área estudada localiza-se na Reserva Natural Vale, Linhares-ES. O levantamento 
foi realizado em julho/2012. Foram demarcadas de maneira sistemática 5 parcelas de 25m2 em cada área. 
Todas as espécies vasculares foram coletadas, herborizadas, identificadas e classificadas (APG III). O va-
lor de cobertura (VC) das espécies foi estimado de acordo com Braun-Blanquet. As formas de vida foram 
classificadas segundo Raunkiaer para construção dos espectros florístico e vegetacional. Utilizou-se o  teste 
Qui-quadrado para verificar diferenças na distribuição das formas de vida nas diferentes áreas. Utilizou-se a 
classificação por UPGMA (Índice de Jaccard) para avaliar a similaridade entre as parcelas. Foram identifica-
das 35 espécies, pertencentes a 25 famílias. Observaram-se três formas de vida: fanerófitas, hemicriptófitas 
e criptófitas. Na área mais próxima à floresta predominam as fanerófitas, enquanto que na mais distante, 
as hemicriptófitas. Os espectros florísticos são similares, porém os espectros vegetacionais das duas áreas 
diferem-se significativamente . O dendrograma evidenciou a formação de dois grupos definidos pela pro-
ximidade com as áreas florestais. O padrão de diferenciação entre espectros florísticos e vegetacionais 
encontrado é comparável a outros ecossistemas tropicais. A ausência de terófitas pode estar relacionada 
ao fato do levantamento ter sido realizado na estação desfavorável. Já a ausência de caméfitas provavel-
mente está relacionada à alta competição das hemicriptófitas, representadas principalmente por Renvozia 
trinii (VC=80%). Os espectros biológicos encontrados são semelhantes aos encontrados em muçunungas 
no estado da Bahia.
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