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Sinopse: 

Estudou-se a composição florística e as zonas de ocorrência de epífitas 
sobre Aldina heterophylla de três áreas de campinarana da Amazônia 
Central, testando a influencia de três fatores (zona de ocorrência, sítio e 
dimensão do forófito) sobre a composição de epífitas. 

Palavras-chave: Epífitas; Aldina heterophylla; estratificação vertical; 
campinarana; Amazônia. 
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Resumo 
 
Foram realizados levantamentos de epífitas vasculares em três áreas de campinarana, 
onde foram inventariadas epífitas em 36 forófitos (Aldina heterophylla Spruce ex Benth.), 
12 em cada área, com DAP ≥ 20cm, e 360 arvoretas, 10 no entorno de cada forófito, 
com DAP ≤ 10cm. Nos levantamentos foram anotadas as zonas de ocorrência das 
epífitas: Zona 1 – parte basal do fuste (0-2m); Zona 2 – fuste até a primeira ramificação, 
desconsiderando ramos isolados abaixo da copa. Também dividida em zona úmida (2a) 
e zona seca (2b); Zona 3 – parte basal dos ramos grandes (primeiro terço) até primeira 
ramificação; Zona 4 – Segundo terço dos ramos; Zona 5 – Terço externo do 
comprimento dos ramos, para os forófitos de maior diâmetro; enquanto a ocorrência nas 
arvoretas foi considerada uma zona distinta, Zona S. Foram calculados parâmetros 
estruturais e a dimensionalidade da composição de espécies de epífitas entre forófitos 
foi reduzida pela Análise de Coordenadas Principais (PCoA). Os efeitos de sítio, zona e 
estatura (razão dap:alt) do forófito sobre os atributos da comunidade (riqueza, 
diversidade e composição florística) foram testados através de modelos de ANCOVA 
hierárquica, com zona aninhada dentro de sítio e a razão DAP:altura como co-variável. 
Nos resultados dos levantamentos dos 36 forófitos principais foram registradas 5922 
epífitas, distribuídas em oito famílias, 34 gêneros e 71 espécies. As monocotiledôneas 
foram representadas por quatro famílias e 62 espécies (87,3%), enquanto as 
eudicotiledôneas por duas famílias e três espécies (4,2%) e as pteridófitas por duas 
famílias e seis espécies (8,4%). Nas arvoretas foram registradas 612 epífitas, 
distribuídas em cinco famílias, 24 gêneros e 38 espécies. As três espécies mais 
importantes pelo VIE foram respectivamente: Elaphoglossum glabellum (10,3%), 
Elaphoglossum auricomum (6,4%) e Camaridium ochroleucum (6,2%). As maiores 
densidades de epífitas ocorreram nas zonas de copa (3, 4 e 5), estando na zona 3 o 
maior número de indivíduos. A composição florística entre A. heterophylla e arvoretas foi 
pouco similar, com apenas duas espécies (em 73) ocorrendo exclusivamente em 
arvoretas. A proporção da variância atribuída aos dois fatores hierárquicos e à co-
variável conjuntamente diferiu para os diferentes atributos da comunidade e o nível de 
explicação dos fatores hierárquicos individualmente diferiu entre os atributos. Para a 
composição de epífitas (PCoA eixo 1 e eixo 2), 73-78% da variância foi explicada por 
sítio, zona e a razão DAP x altura. Neste caso, os dois primeiros foram altamente 
significativos, com zona explicando a maior parte da variação ao longo do gradiente de 
composição definido pelo eixo 1 da PCoA e, ao contrário, sítio explicou a maior parte da 
variação ao longo do eixo 2 da PCoA, explicando significativamente também a 
diversidade (Alpha de Fisher), enquanto a riqueza de espécies foi melhor explicada por 
zona. O estrato epifítico das três campinaranas investigadas se mostrou bastante 
distinto entre áreas e houve uma clara separação na composição florística entre as 
zonas de copa e fuste dos forófitos.  

Palavras-chave: Epífitas; Aldina heterophylla; estratificação vertical; campinarana; 
Amazônia. 
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Abstract 
 
Surveys of vascular holoepiphytes were conducted in three campinarana forests where 
epiphytes were raised in 36 phorophytes (Aldina heterophylla), 12 in each area, with 
DBH ≥ 20 cm, and 360 saplings, 10 around each host tree with DBH ≤ 10cm. In the 
surveys were noted areas of occurrence of epiphytes: Zone 1 - basal part of the stem (0-
2m); Zone 2 - stem up to the first branch, disregarding isolated branches below the 
canopy, also divided into wetland (2a) and dry zone (2b); Zone 3 - basal part of large 
branches (first third) until the first branch; Zone 4 - Second-third of the branches; Zone 5 
- Third of external branch length for larger diameter phorophytes; while the incidence in 
young trees was considered a distinct area, S. Zone. Structural parameters were 
calculated and dimensionality of the species composition of epiphytic between 
phorophytes was reduced by Principal Coordinates Analysis (PCoA). The effects of site, 
area and dimension (reason DBH:height) of the host tree on the attributes of the 
community (richness, diversity and floristic composition) were tested through hierarchical 
ANCOVA models with nested area within the site and the reason DBH: height as 
covariate. In the results of surveys of 36 major phorophytes, were recorded 5922 
epiphytes, distributed in eight families, 34 genera and 71 species. The 
monocotyledonous were represented by four families and 62 species (87.3% ), while 
eudicotyledonous by two families and three species (4.2%) and fern with two families 
and six species (8.4%). On saplings 612 epiphytes, distributed in 5 families, 24 genera 
and 38 species were recorded. The three most important species by VIE were: 
Elaphoglossum glabellum (10.3 %), Elaphoglossum auricomum (6.4 %) and Camaridium 
ochroleucum (6.2 %). The greatest densities of epiphytes occurred in canopy zones (3, 4 
and 5), being in zone 3 the greatest number of individuals. The floristic composition 
between A. heterophylla and saplings was dissimilar, with only two species (out of 73) 
occurring exclusively in saplings. The proportion of variance attributed to two hierarchical 
factors and covariate jointly differ for the different attributes of the community and the 
level of explanation of the hierarchical factors differ between individual attributes. For the 
composition of epiphytes (PCoA axis 1 and axis 2), 73-78 % of the variance was 
explained by site, zone and reason DAP x height. In this case, the first two were highly 
significant, with most of the area explaining the variation of the gradient along the first 
axis defined by the composition of the PCoA and, instead, site explained most of the 
variation along the axis 2 of the PCoA, also significantly explaining the diversity (Fisher 's 
alpha), while species richness was best explained by area. The epiphytic stratum of the 
three investigated campinaranas proved quite distinct between areas and there was a 
clear separation in floristic composition between areas of crown and bole of phorophytes.  
 
Key words: epiphytes; Aldina heterophylla; vertical stratification; campinarana; Amazon. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Na Amazônia ocorrem diversas fisionomias vegetais, entre elas algumas 

manchas de um tipo vegetacional escleromórfico, comumente chamado de campina, 

que contrasta com a fisionomia exuberante da floresta. Essas manchas de 

vegetação, sobre solos de areia branca, foram bastante discutidas na década de 70 

por Lisbôa (1975) e Anderson et al. (1975) entre outros e, mais recentemente, foram 

estudadas por Ferreira (2009) em levantamentos de diversas áreas. Nesses estudos 

tem se visto o quão heterogêneas e complexas podem ser essas formações, o que 

tem dificultado uma conceituação precisa e uma denominação suficientemente 

abrangente a todas as suas fisionomias.    

Muitos aspectos quanto à composição florística desses ambientes são 

intrigantes, como a baixa diversidade florística em relação à floresta densa, a grande 

quantidade de espécies endêmicas (Lisbôa, 1975; Anderson, 1981), e uma densa 

comunidade epifítica, que ocorre em profusão nas porções mais desenvolvidas do 

gradiente estrutural desses ambientes (Takeuchi, 1961), estando fortemente 

representada pela família Orchidaceae (Braga, 1987; Storti, 2007). 

Apesar de epifitismo ser uma das mais importantes associações entre 

espécies vegetais (Richards,1996) a dinâmica das comunidades epifíticas ainda é 

pouco conhecida (Benzing, 1990), sobretudo nas florestas tropicais onde muitos 

estudos negligenciam esse componente da vegetação, representado nos 

levantamentos apenas por coletas aleatórias ou de plantas caídas, pois o difícil 

acesso ao dossel limita estudos mais rigorosos. Em áreas de campinarana o dossel 

é consideravelmente mais baixo que nas florestas de terra firme, mesmo assim 

chegando facilmente a 20m e já representando um desafio.  

Entre as espécies de maior porte, e relatadas como forófitos nas 

campinaranas, tem destaque Aldina heterophylla Spruce ex Benth. (Braga, 1977; 

Araújo e Mendonça, 1998), estando também entre as espécies fitossociologicamente 

mais importantes desses ambientes (Stropp et al., 2011), por seus altos valores de 

dominância, densidade e freqüência. 

Essas florestas sobre solos arenosos têm sofrido forte pressão antrópica na 

Amazônia, maior inclusive que a incidente sobre outras formações, devido a 

interesses que vão desde a especulação imobiliária, nos arredores de centros 
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urbanos, até a exploração mineral. Esse quadro é comum em vários centros urbanos 

da Amazônia brasileira, uma vez que a areia é matéria prima essencial à construção 

civil e a outros produtos de primeira necessidade da indústria. Um agravante a essa 

situação é o alto valor econômico dessa matéria prima no mercado e a apatia de 

órgãos licenciadores que autorizam a exploração desse recurso sem maiores 

exigências, exceto a do pagamento das licenças de exploração. Dessa forma, após 

dizimar uma área, o empreiteiro segue para outra sem qualquer compromisso com a 

recuperação da área explorada. 

Considerando que essas formações representam uma porção muito rara do 

bioma amazônico e que cada formação parece ter características exclusivas, a 

perda dessas florestas e sua diversidade desconhecida é um dano irreparável. 

Com intuito de contribuir com o conhecimento sobre essas florestas e com a 

pretensão de sensibilizar para essa questão, foi pensado um estudo sobre o tão 

relevante extrato epifítico dessas formações, sendo realizados levantamentos das 

epífitas vasculares em três áreas de campinarana para análise florística e de 

distribuição vertical. A ocorrência e densidade de epífitas, em estratos de fuste e 

copa, foram os principais parâmetros para comparações entre os diferentes sítios.  
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OBJETIVOS 

 

Caracterizar a composição florística do componente epifítico vascular de três 

campinaranas na Amazônia central e descrever a estratificação vertical desse 

componente sobre uma espécie de forófito e um grupo de arvoretas em seu entorno, 

verificando se há padrões de ocorrência e similaridade florística entre os estratos.  
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CAPITULO 1 
___________________________________________________________________ 
Levantamento florístico e distribuição vertical de epífitas sobre Aldina 
heterophylla Spruce ex Benth. 
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1. INTRODUÇÃO 

A região amazônica ocupa aproximadamente 6.000.000 km² da América do 

Sul, e é constituída por diferentes tipos de vegetação (Prance, 1976) sendo erronia a 

idéia de floresta homogenia que já fora imaginada. Entre esses diferentes tipos de 

vegetação estão algumas formações vegetais escleromórficas sobre areia branca, 

espalhadas em manchas cercadas por floresta densa, com fisionomia e composição 

florística distintas, caracterizada pela baixa diversidade e forte endemismo de 

espécies (Lisbôa, 1975; Anderson, 1981; Vicentini, 2004). 

As formações vegetais sobre areia branca, chamadas campinas e 

campinaranas na Amazônia Central, têm suas variações fisionômicas locais 

determinadas basicamente por condições edáficas particulares. Ocorrem nas áreas 

de clima quente e úmido e solos arenosos hidromórficos ou não, ocupando uma 

área aproximada de 180.000 km² no território brasileiro (IBGE, 2000) e estando 

amplamente distribuídas na Amazônia e em diversas outras regiões tropicais 

(Ferreira, 2009). Essa ampla distribuição propiciou uma gama de denominações que 

tem dificultado uma conceituação precisa e suficientemente abrangente para esses 

ambientes, distintamente caracterizados local e regionalmente. Segundo o IBGE 

(2012), essas formações sobre areia branca podem ser classificadas em quatro 

subgrupos: Campinarana Florestada, Campinarana Arborizada, Campinarana 

Arbustiva e Campinarana Gramíneo-lenhosa, sendo essa classificação uma 

representação do gradiente, respectivamente da formação de maior porte para a de 

menor porte. É na maioria das vezes, de difícil delimitação a transição entre essas 

categorias (Anderson et al., 1975) e, apesar dos estudos realizados sobre as 

campinas e campinaranas, até hoje não são bem conhecidos os fatores abióticos 

que levaram ao surgimento dessas formações (Ferreira, 1997). 

Entre os diversos aspectos intrigantes dessas formações está o denso estrato 

epifítico, muito característico nessas florestas e muito bem representado por 

Orchidaceae (Takeuchi, 1961; Braga, 1979; Storti, 2007), apesar de outras famílias 

também terem representantes epifíticos nessas áreas em menores densidades. 

Epífitas vasculares constituem uma forma biológica ou categoria ecológica de 

plantas que é mais abundante e diversificada no dossel de florestas tropicais 

úmidas, sendo caracterizadas como plantas que se desenvolvem sobre outras 

espécies de vegetais lenhosas (forófitos), utilizando-os como substrato para seu 
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estabelecimento. Não possuem conexão com o solo ou esta conexão ocorre em 

apenas um estágio do seu desenvolvimento, quando são chamadas hemiepífitas 

(Madison, 1979). Aproximadamente 10% de todas as plantas conhecidas são 

epífitas (Kress, 1986), sendo seu hábito ou categoria adaptativa possivelmente o 

mais característico das florestas tropicais. 

O estabelecimento e desenvolvimento de epífitas são condicionados pelas 

características do vegetal lenhoso (forófito) que lhe serve de suporte (Medeiros e 

Jardim, 2011) bem como por fatores abióticos que as cercam (Laube e Zotz, 2003). 

Nas campinaranas, apesar de diversas espécies fornecerem suporte a epífitas, 

Aldina heterophylla é um forófito excepcional, com diversas características 

favoráveis ao desenvolvimento de epífitas, como a grande ramificação da copa 

(Storti, 2007) e o desenvolvimento horizontal dos ramos, além da menor filtragem de 

luz solar em relação a outras espécies das campinaranas (Lisbôa, 1976).  

Considerando a alta riqueza de espécies de epífitas vasculares na Amazônia 

central (Ribeiro et al., 1999), estudos que tenham quantificado a diversidade e 

distribuição dessas espécies são relativamente escassos. Informações sobre tais 

padrões podem ajudar a compreender os mecanismos para explicar por que esses 

táxons crescem onde atualmente são encontrados (Oliveira et al., 2009).  

No oeste da Amazônia, a micro-topografia mostrou ser o indicador mais eficaz 

da distribuição de epífitas vasculares (Benevides et al., 2011), e na Amazônia central 

Beolter et al. (2014) demonstraram maior influência atribuida à variabilidade de 

nutrientes do solo. No entanto, não existem ainda estudos, na Amazônia central ou 

em campinaranas, que tenham investigado quantitativamente os padrões de 

distribuição de epífitas vasculares por meio do controle da especificidade do forófito. 

Com isto em mente, as comunidades de epífitas vasculares de uma árvore de dossel 

dominante das florestas de campinarana (Stropp et al. 2011), Aldina heterophylla, e 

suas vizinhas imediatas no sub-bosque, arvoretas, foram amostradas em três sítios 

da Amazônia central para abordar as seguintes questões: 1 - Qual o conjunto de 

espécies de epífitas vasculares que ocorrem em campinaranas? 2 - Qual efeito 

(área, zona ou dimensão do forófito) explica melhor a composição de epífitas 

vasculares nas campinaranas? 3 -  A composição de epífitas é  semelhante ou 

distinta entre Aldina heterephylla (≥20 cm de DAP) e arvoretas de sub-bosque (≤10 

cm de DAP)? 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de Estudo 

Os levantamentos foram realizados em três campinaranas da Amazônia 

central (Figura 1), no município de Manaus, no estado do Amazonas. Os três sítios 

são caracterizados pela presença dominante de Aldina heterophylla Spruce ex 

Benth.. O clima dessas áreas, segundo classificação de Köppen, caracteriza-se 

como Ami, do tipo tropical chuvoso, com precipitações médias de 2.800 mm. O solo 

apresenta variações, sendo solos de areia branca (Espodossolos), encontrados 

basicamente nas campinas (98% de sua composição) e campinaranas (96% de sua 

composição), e Argissolos (Falesi et al. 1971; Luizão, 1995). A formação é de 

sedimentos terciários, pertencentes à formação de Alter do Chão, do grupo Barreiras 

(Luizão, 1995).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Área Localização / acesso Coordenadas 
(1) REBIO da Campina BR 174, km 60 2º 35' 27'' S  60º 01' 51'' O 

(2) Tarumã Mirim BR 174, km 20, Ramal do Pau-Rosa  2º 50' 48'' S  60º 14' 10'' O 

(3) Agro Vila RDS do Tupé, Igarapé Tarumã Mirim 2° 59' 16" S  60° 14' 19" O 

N 

BRASIL 
Amazonas 

Rio Negro 

Figura 1 - Localização das campinaranas onde foram realizados os estudos, dadas por pontos de GPS 
plotados em Google Earth. 
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A área 1 é uma Reserva Biológica gerenciada pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia – INPA e é considerada uma das áreas de campinarana 

mais bem estudadas da região, para a qual há diversos artigos, teses e dissertações 

sobre os mais variados temas. Nesse sítio a estrutura da floresta está bem 

preservada, entretanto por se tratar de uma área muito conhecida e visitada, além 

de estar a margem de uma rodovia, acredita-se que já tenham ocorrido muitas 

coletas predatórias, o que já foi confirmado por pessoas que conhecem o local há 

mais tempo. 

 A área 2 é o sítio sob maior pressão antrópica, podendo ser suprimida a 

qualquer momento, sendo caracterizada por fragmentos dentro de uma área de 

assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

Acredita-se que lá também já houve retiradas irregulares de epífitas nessa área.  

A área 3 deve ser a floresta mais bem preservada da amostra, por se tratar de 

uma região em relativo isolamento e por estar dentro da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Tupé – RDS do Tupé. Mesmo nessa área, no 

entanto, a expansão urbana, facilitada pelo programa de eletrificação rural, e o 

desflorestamento já são bastante pronunciados.  

  

2.2. Coleta de Dados 

2.2.1. Levantamento florístico 

O levantamento florístico foi realizado com base no protocolo para 

amostragem de epífitas proposto por Gradstein et al. (2003), com modificações 

decorrentes das peculiaridades da vegetação em estudo. Dessa forma foram 

amostradas em cada sítio 12 árvores de uma mesma espécie (Aldina heterophylla 

Spruce ex Benth), com diâmetro mínimo de 20 cm, totalizando 36 árvores analisadas 

(forófitos principais). Entre os critérios para a escolha da árvore, o diâmetro foi o 

principal, além da distância entre indivíduos, que nunca podiam estar com as copas 

em contato e, foram selecionados distantes o suficiente para que isso não 

ocorresse. Foi feito ainda um levantamento adicional de 10 arvoretas, independente 

da espécie, no entrono da cada A. heterophylla. Estas arvoretas foram selecionadas 

inicialmente por proximidade com a árvore principal (20 arvoretas), pelo diâmetro de 

até 10 cm e então sorteadas 10 para o levantamento de epífitas. Todas as árvores 

selecionadas, forófitos principais e arvoretas, foram medidas (altura e diâmetro) e 
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tiveram a superfície de suas cascas criteriosamente analisadas em busca de epífitas 

vasculares.  

O critério de abordagem das epífitas contabilizadas no levantamento levou em 

consideração condição da planta no momento da contagem.  Desta forma, foram 

considerados espécimes com características de epífitas verdadeiras (holoepífitas). 

Um espécime que em algum período de seu ciclo de vida pudesse vir a ser ou ter 

sido hemiepífita, foi contabilizada se no período do levantamento o mesmo não 

apresentava contato com o solo.  

Para a contagem de indivíduos (densidade), cada touceira foi contabilizada 

como um indivíduo. As árvores foram acessadas com auxilio de escadas e as 

contagens nas porções menos acessíveis foram feitas com auxilio de binóculos 

(Flores-Palacios e Garcıa-Franco, 2001). 

 

2.2.2. Distribuição Vertical Sobre os Forófitos 

À medida que era realizado o levantamento florístico e a contagem da 

densidade de indivíduos epifíticos, foi anotada a zona do forófito na qual a epífita 

estava vegetando (Figura 02), seguindo o critério de zonas proposto por Johansson, 

(1974)  e utilizado no protocolo de Gradstein et al. (2003), onde: 

 

Zona 1 – parte basal do fuste (0-2m);  

Zona 2 – fuste até a primeira ramificação, 

desconsiderando ramos isolados abaixo 

da copa. Também dividida em zona úmida 

(2a) e zona seca (2b);  

Zona 3 – parte basal dos ramos grandes 

(primeiro terço) até primeira ramificação;  

Zona 4 – Segundo terço dos ramos;  

Zona 5 – Terço externo do comprimento 

dos ramos. 

 

 Figura 2 – Zonas de ocorrência das epífitas no 
forófito 
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Para as arvoretas a zona de ocorrência foi uma só. Independente da porção 

onde as epífitas ocorreram, sendo foram contabilizadas numa 7ª zona, denominada 

Zona – S. 

 

2.3. Processamento de dados 

2.3.1. Identificação botânica 

Para a identificação botânica foram feitas coletas de material em estado fértil 

e estéril. Os exemplares férteis foram fotografados e posteriormente tratados com 

técnicas de herborização. As amostras foram prensadas e secas em estufa para 

posterior identificação por comparação com o acervo de herbários e bibliografia 

especializada. O material estéril foi cultivado em casa de vegetação para posterior 

confirmação de identificação. Os nomes botânicos foram padronizados com base 

nos sites do Royal Botanic Gardens de Kew (WCSP, 2012) e do Projeto Tropicos, do 

Missouri Botanical Garden (2012). As exsicatas montadas foram depositadas no 

Herbário do INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 

 

2.3.2. Parâmetros estruturais 

Para as análises fitossociológicas cada forófito foi considerado uma unidade 

de amostra. Foram calculadas as freqüências relativas percentuais por forófitos 

(FRpi = Npi / ∑ Npi) e por segmentos de forófitos, ou seja, por copas (FRci = Nci / ∑ 

Nci) e por fustes (FRfi = Nfi / ∑ Nfi), onde:  

 

Npi = número de forófitos com ocorrência da espécie epifítica i; 

Nci = número de copas com ocorrência da espécie epifítica i;   

Nfi = número de fustes com ocorrência da espécie epifítica i.  

 

O valor de importância epifítico (VIe) foi calculado como a média das 

frequências relativas por copas e por fustes, (VIe = (FRci + FRfi) / 2) de acordo com 

Giongo e Waechter (2004). 
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2.3.3. Análises estatísticas 

Devido o número de indivíduos de epífitas ter variado entre sítios e zonas, a 

riqueza de espécie entre sítios e zonas foi comparada usando o índice de Chao e a 

diversidade usando o índice Alfa de Fisher, o qual é derivado do modelo log série de 

abundância de espécies (Magurran, 1988). A dimensionalidade da composição de 

espécies de epífitas entre forófitos foi reduzida pela Análise de Coordenadas 

Principais (PCoA) baseada em dados de abundância e usando o índice de Bray-

Curtis. Os dois eixos resultantes da PCoA, os quais descrevem a composição da 

comunidade de epífita entre forófitos, foram usados como variáveis dependentes. 
Os efeitos de sítio, zona e estatura (razão dap:alt) do forófito sobre os 

atributos da comunidade (riqueza, diversidade e composição florística) foram 

testados através de modelos de ANCOVA hierárquica, com zona aninhada dentro de 

sítio e a razão dap:alt como co-variável. Testes preliminares incluíram análises de 

normalidade e homogeneidade de variâncias para cada atributo. Todos os três 

atributos apresentaram distribuição normal (teste de Kolmogorov-Smirnov, P>0,05). 

A homogeneidade foi averiguada através da dispersão dos resíduos. Apenas para a 

riqueza (Chao Index) foi necessária a transformação (log10 transformada) para 

minimizar a heterogeneidade de variâncias. 

Para avaliar a similaridade florística entre cada par de forófito principal e 

arvoretas (uma A. heterophylla e 10 arvoretas) foi usado o índice de dissimilaridade 

de Bray-Curtis para dados de abundância e presença-ausência. 
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3. RESULTADOS 
3.1. Composição florística 

No levantamento realizado nas três áreas, considerando os 36 forófitos, foram 

contabilizadas 5922 epífitas, distribuídas em oito famílias, 34 gêneros e 71 espécies 

(Tabela 01 - Anexos). As monocotiledôneas foram representadas por quatro famílias 

e 62 espécies (87,3%), enquanto as eudicotiledoneas por duas famílias e três 

espécies (4,2%) e as pteridofitas por duas famílias e seis espécies (8,4%). 

A famílias com maiores riquezas de espécies foram Orchidaceae, com 48 

espécies (67,6% do total), seguida por Araceae, com 7 espécies (9,8% do total) e 

Bromeliaceae, com 6 espécies (8,4% do total).  

A maior densidade de indivíduos também foi de Orchidaceae (4.285) 

correspondendo a mais de 70% das epífitas encontradas, seguida por 

Dryopteridaceae (1.150) e Bromeliaceae (226). 

As espécies que ocorreram em maior densidade foram Prosthechea fragrans 

(1685 ind.), Elaphoglossum glabellum  (698 ind.) e Camaridium ochroleucum (524 

ind.). 

Para o levantamento nas arvoretas foram contabilizados 168 forófitos (das 

360 arvoretas analisadas), onde foram encontradas 612 epífitas, distribuídas em 

cinco famílias, 24 gêneros e 38 espécies, das quais duas foram exclusivas nas 

arvoretas (Tabela 02 – Anexos). 

 

3.2. Valor de importância epifítico - VIE 

Entre as três espécies mais importantes pelo VIE, duas são  Dryopteridaceae 

e do gênero Elaphoglossum: E. glabellum  (10,3%) e E. auricomum (6,4%). A 

terceira espécie mais importante foi Camaridium ochroleucum (6,2%), Orchidaceae. 

As espécies de Elaphoglossum mais importantes, apesar da menor densidade, 

obtiveram grande freqüência nas amostras, obtendo assim as melhores posições na 

importância do VIE (Tabela 01 - Anexos).  

3.3. Distribuição espacial 

O estudo das zonas de ocorrência das epífitas nos forófitos demonstrou uma 

clara estratificação na posição de estabelecimento das espécies, com algumas 
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espécies ocorrendo exclusivamente em zonas de copa (Epidendrum strobiliferum - 

185, Camaridium micranthum - 106, Scaphyglottis stellata – 18, Mapinguari 

desvauxianus – 17) ou de fuste (Elaphoglossum styriacum - 27, Bifrenaria 

venezuelana – 12. 

As zonas de copa (3, 4 e 5) tiveram as maiores densidade de indivíduos. A 

zona mais ocupada pelas epífitas foi a zona 3, e o menor número de indivíduos ficou 

na zona 2a (Figura 03).  

As famílias mais representativas em cada zona foram: Dryopteridaceae, e 

Orchidaceae (Figura 03). 

As espécies mais representativas em cada zona foram E. glabellum, C. 

ochroleucum e P. fragrans (Figura 03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A similaridade florística entre as zonas, representada pelo cladograma da  

 

3.4. Efeitos de sítio, zona e dimensão do forófito sobre a riqueza, diversidade e 

composição de epífitas 

Os ajustes dos modelos de ANCOVA hierárquica mostraram que a proporção 

da variância atribuída aos dois fatores hierárquicos e à co-variável conjuntamente 

diferiu para os diferentes atributos da comunidade e que o nível de explicação dos 

fatores hierárquicos individualmente diferiu entre os atributos (Figura 4). Para a 

composição de epífitas (PCoA eixo 1 e eixo 2), 73-78% da variância foi explicada por 

Figura 3 – Densidade e maiores ocorrências de famílias e espécies por zonas de A. heterophylla. 
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sítio, zona e a razão alt:dap. Neste caso, os dois primeiros foram altamente 

significativos, com zona explicando a maior parte da variação ao longo do gradiente 

de composição definido pelo eixo 1 da PCoA e, ao contrário, sítio explicou a maior 

parte da variação ao longo do eixo 2 da PCoA. De fato, houve uma clara separação 

entre as duas zonas para a composição de epífitas ao longo do eixo 1 da PCoA, ao 

passo que a separação entre sítios deu-se ao longo do eixo 2 da PCoA (Figura 5).    

 

 
Figura 4 - Partição das variâncias para composição de espécies dos 36 forófitos peincipais 
(eixos 1 e 2 do PCoA com dados de abundância que explicaram 17 % e 12 % de variação dos 
dados originais para o eixo 1 e 2, respectivamente), riqueza estimada pelo índice de Chao e 
diversidade estimanda por Alfa de Fisher. O modelo de ANCOVA utilizado foi atributo = razão 
altura:dap + área/zona, onde razão altura:dap é a covariável, e zona (copa e fuste) está 
aninhada em sítio. *:P<0.05, **:P<0.01, ***:P<0.001.  
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 Em contrapartida à composição, cerca de apenas 46% da variância foi 

explicada pelos fatores e a co-variável para a riqueza e diversidade de epífitas. 

Nestes casos, zona foi altamente significativa para a riqueza, explicando a maior 

parte (cerca de 40%) da variação e sítio explicando a maior parte da variação (30%) 

em diversidade (Figura 4). No geral, a zona de copa apresentou a maior riqueza de 

epífitas, embora houvesse uma variação entre sítios dentro da zona de copa. Por 

outro lado, o forte efeito de sítio sobre a diversidade deveu-se ao sítio Agro, para o 

qual a diversidade foi cerca de 2,5 vezes maior em relação aos outros sítios (Figura 

6). 
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Figura 5 – Diagrama da ordenação de 36 forófitos usando a Análise Coordenadas Principais 
(PCoA) baseado na abundância de 71 espécies de epífitas amostradas. 
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Figura 6 – Box-plots da riqueza (a) e diversidade (b) de epífitas para as duas zonas diferentes dentro 
de cada local. O gráfico mostra a medida de dispersão dos dados. As linhas horizontais em negrito 
representam as medianas, caixas representam os primeiro e terceiro quartis, e as barras verticais 
tracejadas se estende, a partir do topo ou do fundo da caixa por até 1,5 vezes a amplitude interquartil. 
Ao excluir Alfa de Fisher com abundância/riqueza menor do que 1,44, não havia dados disponíveis 
para o local T.Mirim. 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35
R

ic
hn

es
s 

(C
ha

o 
In

de
x)

(a)

5

10

15

Fi
sh

er
's

 A
lp

ha

A
gr

o-
C

ro
w

n

R
eb

io
-C

ro
w

n

T.
M

iri
m

-C
ro

w
n

A
gr

o-
S

te
m

R
eb

io
-S

te
m

T.
M

iri
m

-S
te

m

(b)

Site-Zone



14 
 

3.5. Similaridade florística entre A. heterophylla e arvoretas 

 Houve diferença significativa no número de pares forófito/arvoretas entre as 

classes do índice de Bray-Curtis quando considerado dados de abundância das 

espécies (2= 49.2, df = 6, P < 0.001). A distribuição de freqüências observadas 

revela que os valores de dissimilaridade foram desviados para a esquerda, onde 18 

dos 35 pares (51% do total) apresentaram dissimilaridade entre 0.9 a 1.0 (Figura 

7a). Os pares tornaram-se mais similares quando considerados dados de presença 

e ausência, em que as frequências observadas foram uniformes entre as classes do 

índice de Bray-Curtis (2=6.4, df = 6, P = 0.38), embora 17 pares (49% do total) 

apresentassem dissimilaridades ≥ 0.7 (Figura 7b). As discrepancias entre estes 

resultados são explicadas em parte pelo fato de que 50% do total de espécies de 

epífitas (total de 73 espécies) ocorreram exclusivamente ou em A. heterophylla ou 

nas arvoretas, sendo 35 espécies no forófito principal e apenas duas espécies 

(Maxillaria tenuis e Dichaea sp.1) nas arvoretas (Figura 8).  
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Figura 7 - Frequência do índice de Bray Curtis calculado para a composição de epífita de cada par de 
forófito principal e suas arvoretas (total de 36 pares), usando (a) abundância e (b) dados de presença 
e ausência. 
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Figura 8 - Ordenação direta das espécies de orquídeas com dados de presença/ausência de acordo 
com o tipo do forófito (A. heterophylla e arvoretas ao redor). Os retângulos sem preenchimento 
representam as espécies exclusivas sobre A. heterophylla; os retângulos de cor cinza representam as 
espécies que ocorreram em A. heterophylla e nas arvoretas; os retângulos de cor preta representam as 
espécies exclusivas das arvoretas. 



17 
 

4. DISCUSSÃO 
4.1. Composição florística 

A riqueza de espécies epifíticas, de 71 espécies, foi considerada elevada, 

uma vez que a média de espécies por área (para 12 forófitos) foi de 41 espécies. 

Comparando com outros trabalhos quantitativos na Amazônia brasileira, temos o 

estudo de Pos e Sleegers (2010) com levantamento de 10 forófitos e abrangendo 

diversos grupos de epífitas no Pará, onde encontraram 60 espécies distribuídas em 

19 famílias. Em outro estudo semelhante, Irume (2012) no Amazonas (Rio Urucu) 

encontrou 164 espécies, divididas em 13 famílias, porém levantadas em mais de 700 

forófitos de terra firme. Boelter et al. (2014) encontraram, também no Amazonas, 

122 espécies de epífitas classificadas em 20 famílias, mas em uma amostragem de 

300 forófitos. Mesmo em estudos quantitativos de outras florestas, como o de 

Arévalo e Betancur (2004) na Colômbia, que em 207 forófitos encontraram 94 

espécies, ou no estudo de Barthlott et al., (2001) que encontraram em floresta 

nebular montana, na Venezuela, 178 espécies em 71 forófitos, os números de 

espécies se equiparam ou mesmo são inferiores ao deste estudo se considerarmos 

as diferentes metodologias empregadas (número de forófitos e grupos amostrados). 

Considerando a proporção entre grupos, as Monocotiledoneas representaram 

cerca de  77% da amostra e as Eudicotiledoneas cerca de 3%. O grupo das 

Pteridofitas alcançou 19% da abundancia de epífitas e ocupou o segundo lugar em 

riqueza de espécies. Outros estudos que incluíram esse grupo também 

comprovaram sua grande importância nesse estrato da vegetação (Gentry e 

Dodson,1987; Alves et al., 2008). 

A família com maior riqueza de espécies, Orchidaceae, é também a família 

com maior numero de espécies epifíticas no Brasil (Kersten, 2006) e no mundo 

(Madison 1977, Kress 1986, Benzing 1990), corroborando com diversos estudos que 

citam Orchidaceae como a família mais diversa em regiões neotropicais (Gentry e 

Dodson,1987; Zotz & Schultz, 2008; Medeiros, 2010). Araceae, apesar de ter 

apresentado número de espécies bem inferior a Orchidaceae (apenas sete spp), 

ainda alcançou o segundo lugar em riqueza de espécies, como prevê Benzing 

(1990). Bromeliaceae foi a terceira família em número de espécies, também 

seguindo as estimativas de Kersten (2010) que menciona esta família como a 

terceira em número global de epífitas. Para a Amazônia a família é 
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reconhecidamente menor em gêneros e espécies, visto que a família foi pouco 

coletada e ainda é mal representada na região (Sousa e Wanderley, 2007). 

A densidade de indivíduos entre as espécies foi bastante variada, com 

algumas espécies ocorrendo em enorme densidade, como Prosthechea fragrans. 

Esta espécie, além de ocorrer em grandes quantidades, ocupando galhos e até 

árvores inteiras, sendo freqüente em levantamentos desde o México (Serna et al., 

2005), ilhas do caribe (Tropicos, 2014) até a região sul do Brasil (Kersten, 2006). 

Curiosamente, na Amazônia central, está muito relacionada à ambientes de 

campinarana e, mais especificamente, vegetando sobre A. heterophylla, sendo 

incomum encontrar a espécie na região em outra condição que não seja a aqui 

descrita, o que é curioso para uma espécie adaptada a tão diferentes latitudes.  

A segunda espécie em densidade foi E. glabellum, com menos da metade do 

número de plantas da primeira colocada. Trata-se também de uma espécie com 

grande área de ocorrência, que abrange desde os Estados Unidos e México a ilhas 

do Caribe e até países da América do Sul, como Guianas, Equador, Venezuela, 

Bolívia e Peru (Tropicos, 2014). 

 

4.2. Valor de Importância Epifítico 

 Pelo Valor de Importância Epifítico (para as 36 Aldina heterphylla) E. 

glabellum obteve o destaque de espécie mais importante, notadamente por ter 

ocorrido mais bem distribuída na amostra, ocupando equilibradamente os estratos 

de copa (presente em 18 forófitos) e fuste (presente em 22 forófitos). No caso do 

fuste, foi a espécie mais presente nesse estrato em relação às 70 demais, 

demonstrando não ter maiores preferências em relação a posição de 

estabelecimento. Esse comportamento difere consideravelmente de outras epífitas 

que ocorrem com mais freqüência nas copas dos forófitos, como é o caso da 

espécie mais abundante neste estudo (P. fragrans), que ocorreu apenas em quatro 

fustes, onde estavam vegetando apenas 13 indivíduos, menos de 1% dos indivíduos 

levantados dessa espécie. A segunda espécie mais importante pelo VIE também foi 

uma Dryopteridaceae, Elaphoglossum auricomum, e obteve a colocação pelo 

mesmo critério, a boa distribuição entre os estratos dos forófitos, estando presente 

em 13 copas e 13 fustes.   
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4.3. Distribuição espacial 

A ocorrência da maior riqueza e densidade de indivíduos na zona de copa 

mais interna é esperada, por nesse estrato do forófito as condições para ocupação, 

como ramos horizontais, acumulação de detritos entre outras, serem mais favoráveis 

(Benzing, 1990). Outros estudos também identificaram maior riqueza e densidades 

de epífitas em zonas de copa (Schütz-Gatti, 2000; Kersten, 2006; Dias, 2009). O que 

é atribuído a esses fatores.  

Algumas espécies ocorreram exclusiva ou preferencialmente em 

determinadas zonas, devido a estratificação vertical de nichos (Callaway, 2002) o 

que leva muitas delas a acabar se especializando a determinadas condições 

ambientais e dificilmente se estabelecer em condição diferente. Curiosamente o 

porte da epífita parece não ser importante para o estabelecimento das mesmas em 

condição mais severa, zonas mais altas de copa, ou mais amenas, nas parte baixa 

do fuste. Para Orchidadeceae, por exemplo, uma espécie de pequeno porte, E. 

strobiliferum, é cativa das zonas mais altas da copa, onde teoricamente as 

condições ambientais são mais severas. Essa espécie, no entanto, assim como 

algumas outras da mesma família, adotam alternadamente a via fotossintética CAM, 

o que lhe habilita a essas condições ambientais mais severas (Bonates, 2007) da 

copa alta pelo seu uso mais eficiente da áua. Da mesma forma, uma espécie de 

orquídea (C. ochroleucum) que opera apenas pela via C3 ocorre preferencialmente 

numa zona de fuste, abaixo da copa, portanto, e sujeita a condições ambientais mais 

amenas, com maior disponibilidade de água.  

Comparando a distribuição entre áreas, os resultados não demonstraram 

grandes discrepâncias, com as espécies em comum entre áreas ocupando as 

mesmas zonas nas árvores nos diferentes sítios.  

   

4.4. Efeitos de sítio, zona e dimensão do forófito sobre a riqueza, diversidade e 

composição de epífitas 

Os efeitos de zona e sítio foram os que mais explicaram a variação da 

composição de epífitas. No caso do efeito de zona (posição de ocorrência da epífita 

no forófito) uma clara distinção de composição já havia sido comprovada em outros 

levantamentos de epífitas, como mostrado por Mota et al. (2009) para briófitas e por 
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Pos e Sleegers (2010) para epífitas vasculares. Essa estratificação na ocorrência 

das espécies é devida a diversos fatores, bióticos e abióticos, que formam um 

gradiente entre as zonas mais altas de copa e as zonas mais baixas de fuste, 

produzindo diversos micro habitats mais ou menos propensos a colonização, de 

acordo com as características peculiares de cada espécie. Essas características vão 

desde vias fotossintéticas mais eficientes (Bonates, 2007) como já mencionado, até 

adaptações morfológicas (Benzing et al., 1983; Benzing, 1987). 

Os efeitos melhor explicados pelas diferenças entre sítios, notadamente 

composição foram, de certa forma, inesperados, considerando as características das 

três áreas trabalhadas, de fisionomia bastante similar, e a pouca distância entre 

elas. Apesar disso, algumas espécies foram exclusivas em algumas áreas, fazendo 

diferir a riqueza e diversidade de espécies entre os sítios. Parte desse efeito pode 

ser atribuído ao diferente histórico dessas florestas, pois sabe-se que ao menos 

duas das áreas de estudo já sofreram forte perturbação antrópica e mesmo a 

retirada clandestina de espécimes vegetais. Corrobora com esta perspectiva o fato 

de a área com maior estimativa de diversidade ser também a localidade mais remota 

e, portanto, a menos perturbada, evidenciando a fragilidade desses ambientes à 

ação antrópica desordenada. 

O fato de, neste estudo, a dimensão do forófito (razão entre DAP e altura) não 

ter tido efeito significativo sobre a composição de epífitas, não torna esta informação 

definitiva para as campinaranas, pois nossa amostragem não ter contemplado as 

diversas classes diamétricas das A. heterophylla, que foram levantadas apenas 

quando possuíam diâmetros maiores que 20cm DAP). Também por não se ter um 

padrão conhecido da relação diâmetro x idade de A. heterophylla, que em ambientes 

de solos oligotróficos pode ser muito diverso do natural, com árvores de pequeno 

diâmetro sendo bastante antigas, tendo, portanto, um “tempo de exposição” maior e 

maior possibilidade de estabelecimento das epífitas. No caso específico do forófito 

desse estudo, o fator “tempo de exposição” pode, pelo contrário, influenciar 

negativamente a riqueza de espécies, visto que em sua arquitetura de crescimento 

há uma constante substituição de galhos, muitas vezes derrubados também pela 

enorme quantidade de epífitas (Storti, 2007). Em todo caso, em outros estudos, 

como o de Flores-Palacios e Garcia-Franco (2006) e Ribeiro (2009), os autores 
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comprovaram a relação entre dimensão do forófito e riqueza de espécies de epífitas, 

o que, nas condições de amostragem praticadas, não foi visto neste estudo. 

 

4.5. Similaridade florística entre A. heterophylla e arvoretas 

A similaridade florística entre os forófitos principais e as arvoretas foi baixa, 

apesar de mais alta quando analisada apenas a presença e ausência de espécies, 

uma vez que a densidade de epífitas em A. heterophylla foi substancialmente maior. 

Apenas duas espécies foram exclusivas das arvoretas, e uma das espécies 

que se esperava encontrar apenas nesse estrato, Bulbophyllum setigerum Lindl., por 

ser freqüente em uma espécie de arvoreta (Braga, 1977), curiosamente apresentou 

um único espécime em um forófito principal, contrariando as expectativas. Este fato 

sugere, portanto, que a espécie em questão é mais generalista do que o esperado 

em relação à ocupação e estabelecimento nos forófitos.   

Tal resultado difere dos resultados de outros autores, que encontraram uma 

parcela mais representativa das espécies ocorrendo exclusivamente nas arvoretas. 

No estudo de Kromer et al. (2007), foi encontrada 1/5 da sua riqueza de espécies 

ocorrendo exclusivamente nas arvoretas de sub-bosque. Nos resultados obtidos por 

Zotz (2007), cerca de 10% das espécies de seu levantamento ocorreram 

preferencialmente em arvoretas de pequeno diâmetro. É preciso salientar que 

nestes estudos, em que há uma pronunciada discrepância no número de espécies 

exclusivas das arvoretas, as amostragens foram consideravelmente maiores em 

números de indivíduos e espécies, sugerindo que uma intensidade amostral maior 

nas campinaranas poderia tornar mais parecidos os resultados do nosso estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5. CONCLUSÃO 

As florestas de campinarana possuem um denso e rico estrato epifítico, 

notadamente sobre uma espécie de forófito, A. heterophylla. As zonas de copa dos 

forófitos são as mais ocupadas pelas epífitas, especialmente a zona mais interna. 

A composição florística de epífitas sobre A. heterophylla é influenciada 

principalmente pela zona de ocorrência das epífitas no forófito, mas também há um 

forte efeito de sítio, apesar da fisionomia uniforme entre as paisagens. 

A riqueza e diversidade das epífitas também são influenciadas por zona de 

ocorrência e sítio, respectivamente. 

O porte dos forófito, no caso de A. heterophylla, não influencia 

significativamente a composição, riqueza ou diversidade de epífitas. 

A composição florística comparada entre os forófitos de maior porte, A. 

heterophylla, e as arvoretas é dissimilar nas campinaranas, sendo necessários 

outros estudos para melhor explicar esse fenômeno, apesar do diferente tempo de 

exposição desses suportes explicar, em parte, esse resultado. 

As campinaranas têm características únicas e sua preservação é de 

fundamental importância para a manutenção e entendimento dessas peculiaridades. 

A. heterophylla está destacada no centro dessas peculiaridades, sendo essencial o 

entendimento da ecologia dessa espécie para uma melhor compreensão dos 

processos ecológicos nessas formações, bem como para a manutenção do seu 

exuberante estrato epifítico. 
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7. ANEXOS 

Tabela 1 – Listagem de espécies e parâmetros das epífitas dos 36 forófitos principais  

Família Espécie DA NPI Frpi NCI Frci NFI Frfi VIE 
Dryopteridaceae Elaphoglossum glabellum J. Sm. 698,00 28,00 5,97 18,00 4,36 22,00 16,42 10,39 
Dryopteridaceae Elaphoglossum auricomum (Kunze) T. Moore 358,00 14,00 2,99 13,00 3,15 13,00 9,70 6,42 
Orchidaceae Camaridium ochroleucum Lindl. 524,00 25,00 5,33 24,00 5,81 9,00 6,72 6,26 
Orchidaceae Cattleya eldorado Linden 204,00 28,00 5,97 27,00 6,54 7,00 5,22 5,88 
Orchidaceae Brassavola martiana Lindl. 372,00 26,00 5,54 26,00 6,30 5,00 3,73 5,01 
Orchidaceae Prosthechea fragrans (Sw.) W.E. Higgins 1685,00 27,00 5,76 27,00 6,54 4,00 2,99 4,76 
Gesneriaceae Codonanthe crassifolia (H. Focke) C.V. Morton 160,00 26,00 5,54 25,00 6,05 3,00 2,24 4,15 
Orchidaceae Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer 183,00 12,00 2,56 9,00 2,18 8,00 5,97 4,07 
Orchidaceae Heterotaxis superflua (Rchb. f.) F. Barros 192,00 13,00 2,77 11,00 2,66 7,00 5,22 3,94 
Dryopteridaceae Elaphoglossum obovatum Mickel 66,00 19,00 4,05 16,00 3,87 5,00 3,73 3,80 
Dryopteridaceae Elaphoglossum styriacum Mickel 27,00 10,00 2,13 0,00 0,00 10,00 7,46 3,73 
Orchidaceae Ornithidium rigidum (Barb. Rodr.) M.A. Blanco & Ojeda 189,00 14,00 2,99 11,00 2,66 5,00 3,73 3,20 
Orchidaceae Epidendrum compressum Griseb. 132,00 21,00 4,48 20,00 4,84 1,00 0,75 2,79 
Bromeliaceae Aechmea beeriana L.B. Sm. & M.A. Spencer 22,00 9,00 1,92 5,00 1,21 5,00 3,73 2,47 
Orchidaceae Scuticaria steelii Lindl. 48,00 10,00 2,13 8,00 1,94 4,00 2,99 2,46 
Orchidaceae Camaridium micranthum M.A. Blanco 106,00 19,00 4,05 19,00 4,60 0,00 0,00 2,30 
Bromeliaceae Tillandsia adpressiflora Mez 175,00 11,00 2,35 11,00 2,66 1,00 0,75 1,70 
Orchidaceae Epidendrum strobiliferum Rchb. f. 185,00 14,00 2,99 14,00 3,39 0,00 0,00 1,69 
Araceae Philodendron pulchrum G.M. Barroso  8,00 6,00 1,28 5,00 1,21 2,00 1,49 1,35 
Gesneriaceae Codonanthopsis ulei Mansf. 25,00 8,00 1,71 8,00 1,94 1,00 0,75 1,34 
Orchidaceae Maxillaria crassifolia (Lindl.) Rchb. f. 32,00 5,00 1,07 4,00 0,97 2,00 1,49 1,23 
Orchidaceae Pleurothallis picta Lindl. 121,00 4,00 0,85 4,00 0,97 2,00 1,49 1,23 
Orchidaceae Epidendrum sp.1  27,00 8,00 1,71 7,00 1,69 1,00 0,75 1,22 
Cactaceae Epiphyllum sp.1 9,00 5,00 1,07 5,00 1,21 1,00 0,75 0,98 
Orchidaceae Bifrenaria longicornis Lindl. 6,00 5,00 1,07 4,00 0,97 1,00 0,75 0,86 



32 
 

Cyclanthaceae Ludovia lancifolia Brongn. 19,00 5,00 1,07 4,00 0,97 1,00 0,75 0,86 
Orchidaceae Bifrenaria venezuelana C. Schweinf. 12,00 2,00 0,43 0,00 0,00 2,00 1,49 0,75 
Bromeliaceae Aechmea sp.1 6,00 3,00 0,64 3,00 0,73 1,00 0,75 0,74 
Araceae Anthurium trinervium Kunth 17,00 4,00 0,85 3,00 0,73 1,00 0,75 0,74 
Orchidaceae Maxillaria pauciflora Barb. Rodr. 9,00 4,00 0,85 3,00 0,73 1,00 0,75 0,74 
Orchidaceae Sobralia macrophylla Rchb. f. 11,00 3,00 0,64 3,00 0,73 1,00 0,75 0,74 
Bromeliaceae Aechmea sp.2 17,00 6,00 1,28 6,00 1,45 0,00 0,00 0,73 
Orchidaceae Epidendrum carpophorum Barb. Rodr. 9,00 3,00 0,64 2,00 0,48 1,00 0,75 0,62 
Orchidaceae Epidendrum cf. nocturnum Jacq. 4,00 2,00 0,43 2,00 0,48 1,00 0,75 0,62 
Orchidaceae Epidendrum sculptum Rchb. f. 17,00 5,00 1,07 5,00 1,21 0,00 0,00 0,61 
Orchidaceae Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f. 46,00 5,00 1,07 5,00 1,21 0,00 0,00 0,61 
Orchidaceae Christensonella uncata (Lindl.) S., M., G. & Ś. 26,00 2,00 0,43 1,00 0,24 1,00 0,75 0,49 
Orchidaceae Heterotaxis villosa (Barb. Rodr.) F. Barros 4,00 2,00 0,43 1,00 0,24 1,00 0,75 0,49 
Orchidaceae Maxillaria parkeri Hook. 14,00 1,00 0,21 1,00 0,24 1,00 0,75 0,49 
Araceae Philodendron melinonii Brongn. ex Regel 2,00 2,00 0,43 1,00 0,24 1,00 0,75 0,49 
Orchidaceae Scaphyglottis sickii Pabst 20,00 1,00 0,21 1,00 0,24 1,00 0,75 0,49 
Bromeliaceae Aechmea huebneri Harms 5,00 4,00 0,85 4,00 0,97 0,00 0,00 0,48 
Araceae Anthurium gracile (Rudge) Schott 9,00 4,00 0,85 4,00 0,97 0,00 0,00 0,48 
Araceae Philodendron goeldii G.M. Barroso 6,00 4,00 0,85 4,00 0,97 0,00 0,00 0,48 
Orchidaceae Scaphyglottis stellata Lodd. ex Lindl. 18,00 4,00 0,85 4,00 0,97 0,00 0,00 0,48 
Dryopteridaceae Elaphoglossum burchellii (Baker) C. Chr. 1,00 1,00 0,21 0,00 0,00 1,00 0,75 0,37 
Araceae Philodendron billietiae Croat 4,00 3,00 0,64 3,00 0,73 0,00 0,00 0,36 
Orchidaceae Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav. 15,00 3,00 0,64 3,00 0,73 0,00 0,00 0,36 
Orchidaceae Catasetum discolor (Lindl.) Lindl. 2,00 2,00 0,43 2,00 0,48 0,00 0,00 0,24 
Orchidaceae Catasetum sp.1 2,00 2,00 0,43 2,00 0,48 0,00 0,00 0,24 
Orchidaceae Encyclia chloroleuca (Hook.) Neumann 2,00 2,00 0,43 2,00 0,48 0,00 0,00 0,24 
Orchidaceae Epidendrum nocturnum Jacq. 9,00 2,00 0,43 2,00 0,48 0,00 0,00 0,24 
Orchidaceae Epidendrum sp.2 11,00 2,00 0,43 2,00 0,48 0,00 0,00 0,24 
Orchidaceae Mapinguari desvauxianus (Rchb. f.) Carnevali & R. Singer 17,00 2,00 0,43 2,00 0,48 0,00 0,00 0,24 



33 
 

Bromeliaceae Aechmea mertensii (G. Mey.) Schult. & Schult. f. 1,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Bulbophyllum setigerum Lindl. 1,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Catasetum sp.2 1,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Epidendrum rigidum Jacq. 3,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Epidendrum schlechterianum Ames 1,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Maxillaria cf. amazonica Schltr. 1,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Maxillaria sp.1 1,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Maxillaria xylobiiflora Schltr. 9,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Orleanesia sp.1 1,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Araceae Philodendron cf. pulchrum G.M. Barroso  1,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Pleurothallis miqueliana (H. Focke) Lindl. 1,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Polypodiaceae Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm. 1,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R. Sweet 1,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Rudolfiella aurantiaca (Lindl.) Hoehne 2,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Sobralia fragrans Lindl. 2,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Sobralia sp.1 6,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 
Orchidaceae Stelis argentata Lindl. 1,00 1,00 0,21 1,00 0,24 0,00 0,00 0,12 

Totais  5922,00 469,00 100,00 413,00 100,00 134,00 100,00 100,00 
DA = Densidade Absoluta; NPI = Freqüência por forófito; Frpi = Freqüência relativa por forófito; NCI = Freqüência por copa; Frci = Freqüência relativa por 
copa; NFI = Freqüência por fuste; Frfi = Freqüência relativa por fuste; VIE= Valor de Importância Epifítico. 
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Tabela 2 – Listagem de espécies e parâmetros das epífitas das 168 arvoretas 

Famílias Espécie AGRO V REBIO T MIRIM DA 
Araceae Anthurium gracile (Rudge) Schott *     2 

 
Anthurium trinervium Kunth   *   1 

 
Philodendron pulchrum G.M. Barroso      * 13 

Bromeliaceae Aechmea beeriana L.B. Sm. & M.A. Spencer * *   6 

 
Aechmea sp.1 *     1 

 
Aechmea sp.2   *   1 

 
Tillandsia adpressiflora Mez *   * 34 

Dryopteridaceae Elaphoglossum auricomum (Kunze) T. Moore   *   1 

 
Elaphoglossum glabellum J. Sm. * * * 64 

 
Elaphoglossum obovatum Mickel * *   6 

 
Elaphoglossum styriacum Mickel *   * 69 

Gesneriaceae Codonanthe crassifolia (H. Focke) C.V. Morton * * * 32 

 
Codonanthopsis ulei Mansf. * * * 20 

Orchidaceae Bifrenaria longicornis Lindl.   *   1 

 
Bifrenaria venezuelana C. Schweinf.     * 3 

 
Brassavola martiana Lindl. * * * 63 

 
Bulbophyllum setigerum Lindl.   * * 13 

 
Camaridium micranthum M.A. Blanco * *   4 

 
Camaridium ochroleucum Lindl. * *   27 

 
Cattleya eldorado Linden   * * 11 

 
Dichaea sp.1 *     1 

 
Encyclia chloroleuca (Hook.) Neumann     * 1 

 
Epidendrum carpophorum Barb. Rodr.     * 8 

 
Epidendrum cf. nocturnum Jacq. *   * 3 

 
Epidendrum compressum Griseb. * *   18 

 
Epidendrum nocturnum Jacq.   *   4 

 
Epidendrum sp.1     * 2 

 
Epidendrum strobiliferum Rchb. f. * *   12 

 
Heterotaxis superflua (Rchb. f.) F. Barros   *   20 

 
Maxillaria pauciflora Barb. Rodr. *     1 

 
Maxillaria tenuis C. Schweinf. *     4 

 
Pleurothallis miqueliana (H. Focke) Lindl. *     6 

 
Prosthechea fragrans (Sw.) W.E. Higgins * * * 107 

 
Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav.   *   15 

 
Scaphyglottis stellata Lodd. ex Lindl. *   * 2 

 
Scuticaria steelii Lindl. * * * 12 

 
Sobralia macrophylla Rchb. f.   *   2 

 
Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer *     22 

Total geral 
 

166 273 173 612 
DA = Densidade Absoluta. 
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Aspectos da fisionomia das campinaranas (1, 2 e 3) e aspectos vegetativos e reprodutivos (frutos) 
de algumas epífitas registradas durante os levantamentos: Cattleya eldorado Linden - 4; 
Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer - 5; Heterotaxis superflua (Rchb. f.) F. Barros - 6; 
Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f. - 7; Brassavola martiana Lindl. - 8; Bulbophyllum setigerum 
Lindl. - 9; Elaphoglossum glabellum J.;   Sm. - 10; Philodendron billietiae Croat - 11; Philodendron 
pulchrum G.M. Barroso – 12; Codonanthe crassifolia (H. Focke) C.V. Morton – 13.  
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Epífitas férteis registradas durante os levantamentos: Prosthechea fragrans (Sw.) W.E. Higgins - 
1; Mapinguari desvauxianus (Rchb. f.) Carnevali & R. Singer - 2; Sobralia macrophylla Rchb. f. -3; 
Heterotaxis villosa (Barb. Rodr.) F. Barros - 4; Heterotaxis superflua (Rchb. f.) F. Barros - 5; 
Maxillaria xylobiiflora Schltr. - 6; Bifrenaria venezuelana C. Schweinf. - 7; Cattleya eldorado 
Linden - 8; Maxillaria parkeri Hook. - 9; Scuticaria steelii Lindl. - 10;  Aechmea beeriana L.B. Sm. 
& M.A. Spencer - 11; Anthurium trinervium Kunth - 12; Aechmea huebneri Harms – 13. 
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Epífitas férteis registradas posteriormente em viveiro: Epidendrum sculptum Rchb. f. - 1; 
Camaridium micranthum M.A. Blanco - 2; Tillandsia adpressiflora Mez - 3; Christensonella 
uncata (Lindl.) S., M., G. & Ś. - 4; Camaridium ochroleucum Lindl. - 5; Maxillaria crassifolia 
(Lindl.) Rchb. f. - 6; Maxillaria pauciflora Barb. Rodr. - 7; Scaphyglottis stellata Lodd. ex Lindl. - 
8; Scaphyglottis sickii Pabst - 9; Pleurothallis picta Lindl. - 10; Brassavola martiana Lindl. – 11; 
Anthurium gracile (Rudge) Schott – 12. 
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