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RESUMO 

Neste trabalho são estudadas epífitas, aqui consideradas como plantas vasculares 
usualmente encontradas sobre outras, sem parasitá-las, durante alguma fase do ciclo de 
vida. O local de estudos, a reserva da Cidade Universitária “Armando de Salles 
Oliveira” (aproximadamente 46o43’W, 23o33’S), em São Paulo-SP, é uma ilha de mata 
secundária em ambiente urbano e representa uma das poucas áreas cobertas por 
floresta na região. O clima em São Paulo é Cwa, com temperatura média anual de 19,2 

oC e precipitação de 1207 mm. As famílias de epífitas representadas são Polypodiaceae 
(9 espécies), Bromeliaceae (8), Orchidaceae (6), Moraceae (5), Araceae (4), Cactaceae (3), 
Piperaceae (1), Blechnaceae (1) e Araliaceae (1), totalizando 38 espécies, 3 delas 
exóticas. As epífitas representam 12% do total de espécies vasculares citadas para a 
reserva. Esta riqueza em espécies é maior do que seria esperada, dada a pequena 
pluviosidade local. Estão representadas todas as principais formas de vida epifíticas 
conhecidas. A estrutura do componente epifítico foi estudada em uma área contígua de 
2000 m2 no interior da reserva, sobre todas as árvores de perímetro do caule a 1,30 m 
de altura (PAP) > 40 cm. As árvores foram mapeadas e espécie, altura, PAP e presença 
ou ausência de lianas foram registradas para cada uma delas. Dos 86 indivíduos 
arbóreos, 29 são de Alchornea sidifolia, 10 de Croton floribundus e 8 de Piptadenia 
gonoacantha, as espécies mais abundantes. Pterocarpus rohrii, Rollinia sylvatica e Myrcia 
tenuivenosa são citações novas para a reserva. Foram reconhecidas 2 subáreas na área 
amostrada, com base no estádio sucessional das árvores, evidenciando o caráter de 
mosaico da vegetação. Análises de distribuição de freqüências de DAP indicam o 
declínio das espécies mais abundantes e prevêem profundas alterações na estrutura da 
floresta. Foi feito um censo total dos indivíduos epifíticos com mais de 15 cm de 
comprimento presentes sobre todas as árvores amostradas. Foi considerado como 
indivíduo cada colônia, ou grupo compacto de plantas distintamente separado de 
outros da mesma espécie. Foram encontrados 380 indivíduos, sobre 58 árvores (67% do 
total). Para cada um deles foram registrados altura de fixação,  diâmetro do substrato, 
inclinação, região da árvore (fuste; alta, média e baixa copa), tipo de substrato 
(bifurcação, cavidade e casca) e espécie. Análises detalhadas de distribuição ao longo 
das variáveis foram feitas para as 5 espécies mais abundantes: Microgramma squamulosa 
(75 indivíduos), Rhipsalis baccifera (67), Pleopeltis astrolepis (57), Aechmea bromeliifolia (52) e 
Polypodium hirsutissimum (45). O tamanho da árvore é positivamente correlacionado com 
a quantidade de epífitas que suporta. Há grandes variações entre as espécies arbóreas 
neste sentido. P. rohrii  e Casearia sylvestris são as que suportam maiores quantidades de 
epífitas por indivíduo. As variáveis ligadas à  árvore (espécie, DAP, estádio sucessional, 
subárea, presença ou ausência de lianas) parecem não influir na composição epifítica 
sobre ela. As epífitas apresentam ampla distribuição vertical e ao longo de diâmetros de 
substrato, com grande sobreposição entre as espécies e conseqüente ausência de 
estratificação. A. bromeliifolia apresentou preferência de estabelecimento em cavidades. 
A baixa copa e o fuste são as regiões das árvores com maior quantidade de epífitas. De 
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forma geral, as epífitas têm preferência por alturas médias dentro da floresta (ca. 8 m), 
diâmetros grandes (10-30 cm), inclinações horizontais a médias e positivas. R. baccifera 
demonstrou preferência por P. rohrii como suporte; P. hirsutissimum e P. astrolepis, por A. 
sidifolia. M. squamulosa é a espécie de maior dispersão considerando-se todas as 
variáveis. 
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ABSTRACT 

This work assesses floristics and structure of epiphytes, here defined as vascular plants 
usually found living on others, without parasitizing them, during at least a part of their 
life cycles. The study site, the reserve of the Cidade Universitária “Armando de Salles 
Oliveira” (nearly 46o43’W, 23o33’S), in São Paulo-SP (Brazil), is a secondary forested 
area isolated in urban environment and represents one of the few forested areas in this 
city. The climate type is Köppen’s Cwa, the mean annual temperature is 19,2 oC and 
the mean annual precipitation is 1207 mm. Polypodiaceae (9 species), Bromeliaceae (8), 
Orchidaceae (6), Moraceae (5), Araceae (4), Cactaceae (3), Piperaceae (1), Blechnaceae 
(1) and Araliaceae (1) are the families of epiphytes found at the study site, making up 
38 species, 3 of them being exotic. Epiphytes are 12% of the vascular plant species 
cited for the reserve. This species richness is larger than expected in face of the little 
mean annual precipitation. All main epiphytic life forms are represented. The structure 
of the epiphyte community upon all the trees with girth of trunk at the height of 1,30 
m (GBH) with more than 40 cm was studied in a 2000 m2 plot inside the reserve. The 
trees’ location inside the plot was mapped and species, height, GBH and 
presence/absence of lianas were recorded for each of them. From 86 trees, 29 were of 
Alchornea sidifolia, 10 of Croton floribundus and 8 of Piptadenia gonoacantha, the most 
abundant species. Pterocarpus rohrii, Rollinia sylvatica and Myrcia tenuivenosa are cited for 
the first time for the reserve. Two different subareas could be distinguished inside the 
plot as to the successional stage of the trees, an evidence for the mosaic character of the 
vegetation. DBH frequency distributions predict the decline of the most abundant 
species populations and consequent deep changes in the structure of the forest. A total 
census of the epiphytic stands more than 15 cm long was made upon all sampled trees. 
A stand was defined as a compact group of plants well separated from conspecifics. 380 
stands were found, on 58 trees(67% of total). For each stand, height of attachment, 
branch or trunk diameter, inclination, height zone (trunk, lower, middle or upper 
crown), type of substrate (hole, fork or bark) and epiphyte species were recorded. The 
five more abundant species were analysed as to the distribution along the variables. 
They were: Microgramma squamulosa (75 stands), Rhipsalis baccifera (67), Pleopeltis 
astrolepis (57), Aechmea bromeliifolia (52) and Polypodium hirsutissimum (45). Tree height 
and DBH were positively correlated with number of stands and number of epiphyte 
species. There is great variability between tree species in these aspects. P. rohrii  and 
Casearia sylvestris are the species with highest numbers of stands per tree. Tree 
characteristics such as species, DBH, successional stage, successional vegetation stage 
and presence/absence of lianas don’t seem to have influence on epiphyte composition 
on them. Epiphytes show broad vertical and diameter distributions. Species’ vertical 
and diameter distributions overlap largely and, as a consequence, there is no distinct 
stratification. A. bromeliifolia showed preference for establishment in holes. Lower 
crown and trunk were the zones with the largest number of stands. Epiphytes as a 
whole show preference for middle heights in the forest (ca. 8 m), large diameters (10-30 
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cm), horizontal to middle and positive inclinations. R. baccifera showed preference for P. 
rohrii as support tree; P. hirsutissimum and P. astrolepis showed preference for A. sidifolia. 
M. squamulosa is the most ubiquituous epiphytic analyzed species. 
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PREFÁCIO 

Este trabalho aborda dois temas básicos: um é a biologia de epífitas vasculares,  
que, a despeito de sua importância fisionômica e florística nas florestas neotropicais, 
têm recebido, assim como outras formas de vida não-arbóreas, pouca atenção; o outro 
refere-se ao conhecimento dos poucos remanescentes de florestas que originalmente 
cobriam as terras hoje ocupadas por uma das maiores cidades do mundo, São Paulo. 

Muito se tem dito sobre a importância da biodiversidade e da conservação das 
florestas tropicais em nossos tempos. Talvez a principal razão pela qual as florestas 
tropicais tenham despertado e continuem excitando a admiração e curiosidade das 
pessoas seja a sua complexidade estrutural. Esta também é uma das responsáveis pela 
sua enorme biodiversidade. A diversidade de formas dos organismos vegetais é 
largamente responsável por esta complexidade estrutural. Nas florestas tropicais 
ocorrem, com grande opulência, formas que raramente chamam a atenção em regiões 
temperadas, entre elas as epífitas vasculares. Este trabalho visa chamar a atenção para 
estes organismos e discutir sua inserção em uma comunidade vegetal situada em uma 
área relativamente pequena, totalmente cercada por ambiente urbano e coberta por 
uma mata que, ainda que perturbada, representa as florestas que originalmente 
existiam na região. A própria localização  da área, hoje uma reserva no interior do 
campus da Universidade de São Paulo, faz com que ela possa vir a ser conhecida de 
maneira muito detalhada, podendo servir de modelo para o estudo e o manejo de ilhas 
de floresta em ambiente urbano.  

Esta Dissertação é organizada em capítulos, a fim de facilitar a sua leitura e 
publicação. 

O primeiro Capítulo corresponde a uma Introdução Geral, dando um panorama 
sobre o que se conhece atualmente sobre a biologia das epífitas vasculares: as 
diferenças básicas entre estas plantas e outras formas de vida da floresta tropical, no 
que se refere às estratégias de obtenção dos recursos básicos;  as adaptações específicas 
que desenvolveram; a diversidade de formas e estratégias existentes dentro deste grupo 
e os diversos tipos que podem ser reconhecidos entre as epífitas. Uma pequena revisão 
dos trabalhos relacionados à ecologia de epífitas vasculares em ambientes tropicais 
também é apresentada, assim como uma descrição do local de estudo. 

O segundo Capítulo é um estudo fitossociológico do estrato arbóreo que 
compõe o dossel ou componente arbóreo dominante de um trecho de mata dentro da 
reserva.  

O terceiro Capítulo é um estudo florístico das epífitas vasculares da reserva 
como um todo, tanto nativas quanto exóticas. É elaborada também uma chave para 
identificação das espécies epifíticas  com base em características vegetativas. 

O quarto Capítulo descreve a estrutura do componente epifítico vascular no 
mesmo trecho de mata em que foi estudado o componente arbóreo dominante 
(segundo Capítulo). A diversidade de espécies e seu arranjo espacial horizontal são 
tratados.  
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O quinto Capítulo aborda a influência de determinadas variáveis ambientais, 
ligadas principalmente ao substrato, na estrutura tridimensional do componente 
epifítico no trecho de mata analisado. São discutidas as relações entre as epífitas e o 
tamanho e espécie de suas árvores-suportes, assim como a importância da altura, região 
da árvore, presença de lianas, diâmetro e inclinação do suporte no seu estabelecimento. 
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CAPÍTULO 1                                                        

INTRODUÇÃO GERAL 

A BIOLOGIA DAS EPÍFITAS VASCULARES 

Definição de epifitismo 
A competição pela luz é um dos fatores de maior importância na determinação 

da fisionomia das florestas tropicais (Schimper 1888; Richards 1952). O problema da 
obtenção de luz suficiente pelas plantas pode ser resolvido de formas diversas; talvez a 
mais óbvia seja o desenvolvimento de um sistema caulinar que suporte o aparelho 
fotossintético (as folhas) a grandes alturas, ou seja, um tronco e galhos muito 
compridos, como acontece nas grandes árvores. Uma vez existentes essas árvores, 
apresenta-se outra possibilidade de acesso à luz, aproveitada pelas lianas, para as quais 
não é necessário um caule rígido, mas um caule volúvel capaz de se apoiar no suporte 
oferecido pelas árvores e que cresça o suficiente para levar suas folhas à mesma altura 
que as da árvore. Esta estratégia, porém, ainda acarreta a necessidade de um gasto 
energético considerável para o estabelecimento do caule. Certas plantas se utilizam de 
uma terceira estratégia, que dispensa o desenvolvimento de longos caules: estas se 
estabelecem diretamente sobre o tronco, galhos ou ramos ou, em casos mais especiais, 
sobre as folhas das árvores: são as epífitas, e as plantas que as sustentam são 
denominadas simplesmente suportes ou forófitos. 

Esta forma de facilitar um suprimento mais adequado de luz traz consigo certas 
dificuldades da obtenção de dois outros recursos básicos: água e nutrientes. Isto decorre 
da ausência de solo que, para a maioria das plantas, funciona como reservatório destes 
recursos. 

Algumas plantas que vivem sobre outras resolvem este problema nutricional 
recorrendo ao sistema vascular do seu suporte ou, no caso, hospedeiro, por meio de 
haustórios, sendo hemiparasitas; estas normalmente não são consideradas como 
epífitas, embora naturalmente vivam sobre outras plantas, por apresentarem esta 
característica especial. Estas plantas têm seus representantes principais nas 
Loranthaceae, à qual pertencem as “ervas-de-passarinho” brasileiras e o “visco” (Viscum 
album) do hemisfério norte. 

A condição epifítica é, portanto, considerada como aquela em que uma planta 
vive sobre outra sem parasitá-la. Esta é, em muitos casos, encontrada apenas durante 
uma fase da vida da planta, ou em uma parte dos indivíduos de determinada espécie. 

Plantas que se apresentam na condição epifítica durante apenas uma parte do 
ciclo de vida são denominadas hemiepífitas  (Schimper 1888). Uma parte delas são 
hemiepífitas primárias, às quais pertencem os mata-paus (Ficus spp.). Estas plantas 
comportam-se primeiramente como epífitas regulares, germinando sobre o suporte; 
depois, porém, lançam raízes nutricionais ao solo, além de raízes de fixação. No caso 
dos mata-paus, com o tempo, as raízes vão se desenvolvendo muito e acabam 
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estrangulando o forófito. A planta adulta, nestes casos, é uma árvore de grande porte. 
Janzen (1979) revisou as informações disponíveis sobre a biologia e ecologia de Ficus e 
Ramirez (1977) escreveu sobre a evolução do hábito estrangulante no gênero. 

As hemiepífitas secundárias, normalmente monocotiledôneas como Philodendron 
spp. (Araceae), são plantas que germinam no solo e se comportam inicialmente como 
trepadeiras. À medida em que crescem e vão subindo pelo suporte, a parte posterior do 
caule apodrece e as plantas perdem sua conexão com o solo, passando então à condição 
epifítica. Schimper (1888) interpretou esta forma como um “estágio de transição para o 
epifitismo”. Decker (1932) a chamou de “forma intermediária entre trepadeira e epífita”. 

Classificação de epifitismo 
JOHANSSON (1974), numa subdivisão das epífitas, além das hemiepífitas, 

reconheceu mais três grupos: (1) típicas, (2) ocasionais e (3) efêmeras. Assim, existem 
espécies que vivem sobre outras plantas apenas durante uma parte do seu ciclo de vida 
(hemiepífitas); outras que apresentam indivíduos epífitos, assim como, normalmente, 
terrestres ou rupícolas, chamadas epífitas ocasionais ou facultativas; e indivíduos que 
germinam, por exemplo, sobre um acúmulo de matéria orgânica na bifurcação de uma 
árvore e morrem antes de chegar à idade adulta, quando não encontram mais nutrientes 
suficientes, denominadas epífitas efêmeras ou acidentais). Epífitas típicas ou 
verdadeiras são aquelas encontradas sempre ou quase sempre na condição epifítica. 

WALTER & BRECKLE (1986), reconhecendo as comunidades epifíticas como 
associações vegetais próprias, propuseram a distinção de várias formas de vida entre as 
epífitas: 

(1) plantas com eixo caulinar portador de gemas crescendo no interior do substrato; 
(2) plantas cujo caule pende dos galhos, ficando no ar (Rhododendron spp., Rhipsalis 

spp., algumas Orchidaceae); 
(3) plantas que possuem rizomas ou estolões crescendo pela superfície do substrato 

(várias Pteridophyta, Orchidaceae); 
(4) plantas com gemas fixas em um ponto, formando rosetas (algumas Pteridophyta, 

Bromeliaceae). 
BENZING (1989b, 1990), fazendo uma pequena revisão dos diferentes sistemas de 

classificação de epífitas utilizados, reconheceu 5 sistemas diferentes: 
Sistema 1. Categorias baseadas na relação com o hospedeiro: 

A. Autótrofas: plantas dependentes de vegetação lenhosa como suporte; não há 
extração de nutrientes do sistema vascular do hospedeiro. 
1. Acidentais 
2. Facultativas 
3. Hemiepifíticas 

a. Primárias 
(1) Estrangulantes 
(2) Não-estrangulantes 

b. Secundárias 
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4. Epífitas verdadeiras 
B. Heterótrofas: plantas subsistindo com base em conteúdos xilemáticos do 

hospedeiro e às vezes recebendo uma parte substancial de seu suprimento de 
carbono do hospedeiro; parasitas (“erva-de-passarinho”) 

 

Sistema 2. Categorias baseadas no hábito de crescimento: 
A. Árvores 
B. Arbustos 
C. Subarbustos a herbáceas 

1. Tuberosas 
a. Para armazenamento: lenhosas e herbáceas 
b. Mirmecofíticas: na maioria herbáceas 

2. Extensamente reptantes: lenhosas ou herbáceas 
3. Curtamente reptantes: maioria lenhosas 
4. Rosuladas: herbáceas 
5. Emaranhadas (raízes/folhas): herbáceas 
6. “Cesto-de-lixo”: herbáceas 

 

Sistema 3. Categorias baseadas em umidade: 
A. Poiquiloídricas: muitas briófitas e plantas inferiores; um número desconhecido de 

pteridófitas e muito poucas, se é que existem, angiospermas 
B. Homoídricas:  

1. Higrófitas 
2. Mesófitas 
3. Xerófitas 

a. Que suportam a seca 
b. Que evitam a seca 
c. Acumuladoras 

 

Sistema 4. Categorias baseadas em luz (PITTENDRIGH 1948): 
A. Tipos de exposição: largamente restritas a locais a pleno sol ou quase pleno sol 
B. Tipos heliófitos: tolerantes a sombreamento médio 
C. Tipos ciófitos: tolerantes a sombra 

 

Sistema 5. Categorias baseadas em meios fornecidos pelo forófito: 
A. Relativamente independentes do meio de enraizamento (obtém umidade e íons 

nutritivos principalmente a partir de outras formas) 
1. Formas atmosféricas e de neblina com adesão mínima ao córtex 
2. Habitantes de galhos e córtex 
3. Espécies capazes de criar solos substitutos ou de atrair colônias de formigas 

B. Tendem a utilizar um tipo específico e preexistente de meio de enraizamento para 
obtenção de umidade e íons nutritivos 
1. Húmus-dependentes 
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a. Tipos generalistas que necessitam simplesmente de uma camada rasa de 
húmus para enraizamento 

b. Tipos de húmus profundo, necessitando cavidades ou madeira podre para 
maior penetração 

c. Habitantes de acúmulo por plantas ou de jardins de ninhos de formigas (“ant 
nest-gardens”) 

2. Ervas-de-passarinho 

Distribuição taxonômica 
MADISON (1977) citou 65 famílias, 850 gêneros e 28.200 espécies de epífitas 

vasculares. BENZING (1983) citou 68 famílias com 850 gêneros que apresentam pelo 
menos uma espécie de planta vascular que vive sobre outra, sem parasitá-la ou utilizar 
o solo. GENTRY & DODSON (1987a) elevaram esses números para 83 famílias e 876 
gêneros. KRESS (1986, 1989) listou 84 famílias com 23.466 espécies distribuídas em 879 
gêneros. Sendo assim, cerca de 10% de todas as plantas vasculares conhecidas podem 
ser encontradas como epífitas.  

A maioria das espécies epifíticas é composta por monocotiledôneas, 
principalmente Orchidaceae, seguidas por Bromeliaceae e Araceae. Entre as 
dicotiledôneas, as epífitas pertencem, em sua maioria, também a poucas famílias: 
Ericaceae, Gesneriaceae, Melastomataceae, Cactaceae e Moraceae, principalmente. 
Dentre as espécies de Pteridophyta, 29% são epífitas, sendo Polypodiaceae a quarta 
família mais importante em número de espécies epifíticas vasculares (KRESS 1989). 

SCHIMPER (1888) também reconheceu a sua distribuição taxonômica 
heterogênea, encontrando-as em poucas famílias com grande porcentagem de espécies, 
e tentou explicar esta distribuição com base nas características de fruto/sementes. 
GENTRY & DODSON (1987a) quantificaram esta heterogeneidade: apenas 32 das famílias 
de angiospermas apresentam 5 ou mais espécies epifíticas, das quais 26 ocorrem nos 
neotrópicos. 

Interessante é o fato de certas grandes famílias de angiospermas apresentarem 
poucas espécies epifíticas, como Asteraceae, Euphorbiaceae, Leguminosae e Poaceae  
(SCHIMPER 1888; BENZING 1983), apesar de algumas apresentarem espécies pequenas, 
com dispersão pelo vento ou por pássaros. 

Biogeografia  
As epífitas encontram seu maior desenvolvimento nas florestas e savanas 

tropicais, diminuindo bastante nas florestas pluviais das zonas temperadas quentes. 
Ocorrem também nos E.U.A., Argentina, Japão, China, Austrália, sul do Chile e Nova 
Zelândia. Fora dessas regiões, as únicas epífitas presentes são algas, líquens e musgos 
(SCHIMPER 1935). 

O número de famílias com epífitas que ocorrem nos neotrópicos é 
aproximadamente igual ao dos paleotrópicos, embora sejam encontradas mais espécies 
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na região neotropical, com 50% a mais que na Australásia e seis vezes o número 
existente na África (GENTRY & DODSON 1987a). 

Adaptações especiais  

Água 
Para JOHANSSON (1974), o problema mais sério a ser resolvido pelas epífitas é a 

seca a que estão submetidas, decorrente da ausência de solo como elemento de 
estocagem. Esta deve ser a causa da maior abundância de epífitas em florestas de 
regiões mais úmidas (GENTRY 1988; GENTRY & DODSON 1987b), como as “florestas 
pluviais médio-montanas” que BENZING (1983) considerou como sendo as formações de 
maior diversidade epifítica. 

Sem o estoque de água do solo, essas plantas estão sujeitas à utilização direta de 
água atmosférica. Segundo WALTER & BRECKLE (1986), as epífitas vasculares são capazes 
de absorver água sob a forma de líquido ou gotículas (chuvas, orvalho, neblina), mas 
não sob forma de vapor. Assim, a distribuição geográfica das espécies epifíticas seria 
determinada pela freqüência com que as plantas seriam umedecidas, e não pela 
quantidade total de chuvas durante o ano, nem pela umidade atmosférica, embora esta 
última não deixe de ter importância, já que quanto maior a umidade do ar, menor a 
perda de água pelas plantas. 

Os períodos de absorção de água relativamente curtos e intermitentes exigem 
características que possibilitem a rápida absorção e a estocagem, além de medidas de 
restrição de consumo de água. Decorre daí uma grande variedade de mecanismos 
morfológicos e fisiológicos, que podem aparecer combinados de diversas formas. 
COUTINHO (1962) acreditou que as adaptações fisiológicas sejam mais numerosas que 
as morfológicas, pela redução da assimilação de CO2 que estas últimas podem causar, já 

que na floresta há intensa competição pelo CO2 , diferente do que acontece em um 

deserto, por exemplo. 
A fim de incrementar a absorção de água e nutrientes, várias epífitas, p. ex. em 

Orchidaceae, Araceae, Gesneriaceae e Pteridophyta, apresentam uma área de ocupação 
do substrato bastante grande, em relação à altura da planta (SCHIMPER 1888), com a 
formação de estolões e grande quantidade de raízes penetrando fendas e buracos. 

COUTINHO (1962), através de experiências de andamento diário de transpiração e 
fechamento hidroativo dos estômatos de epífitas da Mata Atlântica, durante época de 
seca, e da comparação dos dados obtidos com os de espécies de caatinga, chegou à 
conclusão de que essas plantas apresentam alta capacidade de restrição do consumo de 
água e uma elevada eficiência estomática. Detectou, ainda, um déficit de saturação 
elevado em Polypodium sp. e Hymenophyllum sp., que ele chamou de “fetos 
poiquiloídricos”, por não apresentarem um sistema de homeostase hídrica. Estas 
plantas, assim como musgos,  líquens e algas  (Choolepus sp.)  (SCHIMPER 1888), são 
capazes de perder grande quantidade de água, ficando tão secos que podem ser 
esfarelados com as mãos, mas não morrem, retomando a forma original assim que 
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chove. Outra epífita que perde muita água em períodos de seca, ficando com a 
superfície enrugada, é a cactácea Rhipsalis cassytha  (SCHIMPER 1888). 

Outra estratégia no nível fisiológico é a presença de sistema CAM de 
fotossíntese (BENZING 1983; FORSYTH & MYIATA 1984), que aumenta a eficiência na 
utilização de água através da abertura de estômatos, para absorção de CO2 , apenas à 

noite. BENZING (1983) sugeriu que também deve haver fotossíntese C4 entre as epífitas, 

já que esse tipo de metabolismo também economiza água. Isto, porém, ainda não foi 
observado. 

COUTINHO (1962), ao estudar a anatomia foliar de espécies epífitas, detectou um 
“xeromorfismo relativamente acentuado”, com epidermes às vezes pluriestratificadas, 
com células de paredes fortemente espessadas e cutinizadas; tecidos de reserva de água 
e elementos mecânicos. SCHIMPER (1888) também citou as folhas carnosas, coriáceas e 
com outros meios de proteção contra a perda de água. Frisou, porém, que a redução da 
superfície transpirante não é um deles. Isto acontece pelo fator luz também ser 
importante. Nas famílias em que representantes terrestres apresentam este tipo de 
adaptação à seca, em que se reduz a superfície transpirante, principalmente Cactaceae, 
há maior ramificação ou expansão do caule das epífitas. (SCHIMPER 1888). 

Quanto ao armazenamento de água por epífitas, são reconhecidos três tipos 
(COUTINHO 1962): 

(1) Reserva interna, em tecidos vivos. É o tipo mais comum. Acontece nos caules 
suculentos de Cactaceae (Rhipsalis spp.); nas folhas suculentas de Gesneriaceae; 
nas folhas e pseudobulbos de Orchidaceae. 
Este tipo de reserva é feito em tecidos aqüíferos, traqueídeos de reserva ou, 
raramente, em grandes espaços intercelulares (SCHIMPER 1888). O tecido aqüífero 
é uma camada de células situada entre a epiderme superior e o parênquima 
clorofiliano das folhas, principalmente das Gesneriaceae. Entre as Araceae, esse 
parênquima aqüífero não é tão desenvolvido e, em Philodendron cannifolium, 
SCHIMPER (1888) identificou grandes espaços intercelulares revestidos por muco, 
que funcionam como uma esponja, absorvendo a água que cai sobre as folhas 
para posterior utilização. Em Orchidaceae, SCHIMPER (1888) identificou, além de 
traqueídeos para reserva em folhas e pseudobulbos, tecidos de reserva nas raízes 
de Isochilus linearis. 

(2) Reserva interna, em células ou tecidos mortos. Este tipo de reserva é feito pelas 
folhas mortas de musgos e ocorre em raízes de orquídeas e certas aráceas, em um 
tecido conhecido como velâmem, que possibilita também a rápida absorção de 
água para posterior armazenamento (SCHIMPER 1888; COUTINHO 1962; BENZING 
1983). 

(3) Reserva externa, em “jarras” ou “vesículas”. Ocorre em hepáticas e na maioria das 
bromeliáceas (COUTINHO 1962). 

PITTENDRIGH (1948), em seu trabalho acerca de bromeliáceas epífitas, fez uma 
análise bastante acurada dos seus mecanismos de obtenção e armazenamento de água. 
Estruturas importantes são os “tricomas epidermais” ou “escamas de absorção” 
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presentes nas folhas e que funcionam como verdadeiros sistemas de válvula, 
permitindo a absorção de água quando esta se encontra disponível, sem permitir a 
perda quando o ambiente está seco. Além das escamas, muitas bromeliáceas 
apresentam as folhas dispostas em rosetas, permitindo a captação e armazenamento da 
água das chuvas, no que ele chama de “tanque”. COUTINHO (1962) chamou a mesma 
estrutura de “jarra”. A água aí acumulada pode então ser absorvida através de escamas 
de absorção ou de raízes interfoliares, ou seja, raízes que buscam o que absorver entre 
as folhas da própria planta. 

Nutrientes 
O problema da obtenção de nutrientes pelas epífitas, também decorrente da 

ausência de solo, pode ser resolvido de diferentes maneiras (BENZING 1987). Algumas 
epífitas só se desenvolvem em locais onde há grande acúmulo de matéria orgânica, 
proveniente das folhas e galhos que caem das partes mais altas das árvores. 

COUTINHO (1962) considerou que a excreção cuticular das folhas das árvores 
também contribui para a nutrição das epífitas, o que concorda com o fato de indivíduos 
mais vigorosos serem encontrados em forófitos mais bem nutridos (BENZING 1983). 

BENZING (1983) relacionou uma série de características oligotróficas encontradas 
em epífitas em geral: 

• baixas concentrações de N, P e K nos tecidos; 
• estágios juvenis prolongados, embora a maturação possa ser estruturalmente 

precoce, necessitando apenas um pequeno caule com poucas folhas e raízes 
para que ocorra a floração; 

• redução vegetativa, principalmente em bromélias e orquídeas resistentes ao 
estresse; 

• plantas perenes, característica conseguida muitas vezes através da formação de 
estolões; 

• sempre-verdes (retenção de N e P); 
• vários períodos de floração durante a vida; 
• procura de fontes nutricionais não-convencionais. 

O mirmecofitismo, ou seja, a simbiose com formigas, é comum entre as epífitas 
(COUTINHO 1962; FORSYTH & MYIATA 1984; BENZING 1983). Nesta associação, as 
plantas fornecem abrigo, recebendo nutrientes dos excretas das formigas e dejetos 
acumulados por elas nos formigueiros, e proteção. 

Certas formas de resolver o problema nutricional têm estreita relação com os 
meios de conseguir mais água, já que os nutrientes necessários à planta se encontram 
dissolvidos em água. Este é o caso da grande extensão do sistema radicular de certas 
epífitas.  

O hábito de tanque apresentado por muitas bromeliáceas também auxilia na 
resolução do problema. Além de coletar água, faz o mesmo com detritos, folhas e 
galhos mortos. A planta obtém, assim, uma grande quantidade de matéria orgânica, que 
funciona como equivalente de solo (PITTENDRIGH 1948). Os sais requeridos pela planta 
são liberados pela decomposição dos detritos coletados, feita pela ampla fauna alojada 
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no tanque, formada principalmente por larvas de insetos. FORSYTH & MYIATA (1984) 
consideraram que a eficiência na decomposição de folhedo provavelmente compense a 
perda de matéria decorrente do fato da maioria dos adultos deixarem o tanque. 

A coleta de folhedo também é realizada por pteridófitas “de cesto”, aráceas e 
orquídeas (BENZING 1983; FORSYTH & MYIATA 1984). PITTENDRIGH (1948) citou as  
bromeliáceas que se reproduzem vegetativamente, formando várias rosetas, lado a 
lado. Desta forma ocorre acumulação de detritos também entre as rosetas, explorados 
por raízes. 

Epífitas em geral parecem ser mais abundantes e desenvolvidas em árvores que 
servem como local de pouso e alimentação de pássaros e morcegos (FORSYTH & 
MYIATA 1984); isto se deve provavelmente à chuva de nutrientes, trazidos nas fezes 
desses animais. 

Luz 
A luz também deve ter influência no modo de vida de cada espécie epifítica. 

Vários autores fizeram subdivisões ecológicas das epífitas segundo esse critério 
(JOHANSSON 1974). WALTER & BRECKLE (1986) as dividiram em (1) ciófitas, ou de 
sombra, que vivem nas partes baixas das árvores e nas maiores ramificações e (2) 
heliófitas, ou de sol, que vivem nas partes mais altas, até os ramos mais finos. 
Consideraram, porém, que as relações hídricas provavelmente sejam mais importantes 
nessa distribuição ao longo da árvore. 

Reprodução 
BENZING (1983) apontou ainda outros problemas a serem resolvidos pelas plantas 

epífitas. Estes estão relacionados principalmente com o fato do meio ocupado por elas 
ser constantemente perturbado, pela desfoliação da casca, morte do galho e morte do 
forófito todo, e dos hábitats ocupáveis estarem dispersos, porque nem todo galho de 
uma árvore é ocupável e nem toda árvore oferece condições de ocupação. Estas 
características do meio (distúrbios e formação de mosaico), que exigem uma alta 
vagilidade das populações, associadas à infertilidade e conseqüente baixa produtividade 
decorrente da ausência de solo, fazem com que as epífitas apresentem grande esforço 
reprodutivo. 

A polinização é feita quase sempre por animais, o que é comum em florestas 
tropicais. Dentre as epífitas, porém, há provavelmente especializações e especificidades 
maiores. Flores pequenas, polinizadas por generalistas, comuns nas árvores das 
florestas tropicais, não existem em epífitas; os beija-flores, nestes ambientes, polinizam 
exclusivamente epífitas (Ericaceae, Bromeliaceae, Gesneriaceae) e ervas terrestres 
(GENTRY & DODSON 1987a). Outra estratégia para garantir a produção de sementes é a 
autocompatibilidade. 

SCHIMPER (1888) analisou detalhadamente sementes de epífitas, notando que elas 
devem chegar até os galhos das árvores, ser capazes de se fixar, não sendo carregadas 
pelo vento ou lavadas pela água das chuvas, e devem conseguir água suficiente para a 
germinação. Dividiu-as em três tipos: 
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(1)  sementes envoltas por invólucro carnoso, sendo dispersas por aves, macacos e 
outros arborícolas. O excremento desses animais serve para a fixação e protege 
contra o dessecamento, além de fornecer nutrientes, como em Araceae, 
Bromeliaceae (Bromelioideae), Gesneriaceae, Cactaceae, entre outras; 

(2)  sementes muito leves e pequenas, dispersas pelo vento, que penetram em fendas 
na casca da árvore e no tapete de musgo; dispensam estruturas de vôo e fixação e 
encontram facilmente a umidade necessária, p. ex. Orchidaceae e esporos de 
Pteridophyta; 

(3)  sementes estreitadas, também leves e pequenas, porém menos que a segunda 
categoria, possuindo dois tipos de estrutura de vôo e fixação: (1) pêlos longos e 
macios, em algumas Gesneriaceae, Rubiaceae, Asclepiadaceae e Bromeliaceae 
(Tillandsioideae); (2) asa estreita, de um ou dois lados da semente, em certas 
Rubiaceae e Rhododendron spp. 

JOHANSSON (1974) apontou também o papel das formigas na dispersão de 
sementes de espécies mirmecófilas. Estas sementes contêm um óleo nos seus tecidos 
externos que é muito apreciado pelas formigas; estas carregam as sementes para dentro 
do formigueiro, onde germinam. 

A importância da reprodução assexuada entre as epífitas é ressaltada por 
SCHIMPER (1888), que considerou que isto acontece devido à insegurança da reprodução 
por esporos ou sementes. Ocorre a formação de rizomas, como em Pteridophyta e 
Orchidaceae. Em muitas Araceae e algumas Bromeliaceae, ramos laterais ficam 
independentes pela morte do ramo principal. 

Tillandsia usneoides apresenta um caso especial de reprodução assexuada 
(SCHIMPER 1888; JOHANSSON 1974). Esta planta apresenta grande redução das folhas e 
raízes, sendo estas últimas virtualmente inexistentes, apresentando-se sob forma de 
longos fios pendurados nos galhos, da mesma forma que espécies de Usnea, daí o 
epíteto usneoides. Esses “fios” servem como propágulos, sendo dispersos pelo vento ou 
por pássaros, que deles se utilizam na construção de seus ninhos. 

Distribuição espacial na comunidade 
O conjunto das epífitas de uma determinada área pode ser considerado como 

uma comunidade vegetal distinta (PITTENDRIGH 1984; WALTER & BRECKLE 1986). Os 
padrões de distribuição das espécies epifíticas podem variar de duas formas (TER STEEGE 
& CORNELISSEN 1989): (1) horizontalmente, entre tipos de floresta e entre as espécies de 
forófitos; (2) verticalmente, da base para o topo do forófito. 

Horizontal  
Quanto à distribuição horizontal entre os forófitos e seus determinantes, 

existem opiniões diversas entre os autores, especialmente no que concerne à 
especificidade epífita-forófito. PITTENDRIGH (1948) e REITZ (1983), que trabalharam com 
bromeliáceas, não reconheceram a existência de especificidade. WENT (1940) obteve 
diferenças maiores na composição das epífitas de árvores de espécies diferentes do que 
entre indivíduos da mesma espécie, exceção feita às epífitas de húmus, que não 
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apresentaram preferência. Há um certo consenso de que existem espécies arbóreas que 
apresentam grande número de epífitas e outras em que estas virtualmente não ocorrem. 

As epífitas são normalmente consideradas como tendo pequena influência sobre 
seu suporte. Há, porém, desvantagens potenciais para árvores que suportam essas 
plantas: competição pela luz, retenção dos nutrientes dissolvidos na água das chuvas 
por parte das epífitas, o próprio peso destas últimas; hifas de fungos micorrízicos 
também podem ter efeito negativo, invadindo o suporte e digerindo celulose e lignina 
(FORSYTH & MYIATA 1984). BENZING (1983) chegou a chamar esse processo de 
“epifitose”. Talvez estas desvantagens justifiquem características de certas espécies de 
árvores que não apresentam epífitas. 

Quanto ao efeito das condições do forófito sobre a epífita, são principalmente 
importantes as condições da casca, mas também da copa da árvore: copas menos 
densas, com folhas menores, fornecem melhores condições de iluminação. 

A casca é a parte da árvore que apresenta interação direta com a epífita, é aí que 
esta se fixa e é daí que ela muitas vezes, mas nem sempre, retira água e nutrientes. 
Assim, certas características físicas, como a rugosidade, capacidade de retenção de água 
e espessura, e químicas, como pH, conteúdo de nutrientes e presença de toxinas, são 
importantes, não apenas para a vida da epífita adulta, como também na germinação de 
sementes. As de orquídeas só germinam onde um determinado fungo micorrízico é 
capaz de se desenvolver. 

Umidade e luminosidade são afetadas diretamente pela inclinação do substrato; 
a interceptação de luz e água aumenta à medida que a inclinação diminui. Com a 
diminuição da inclinação também ocorre a facilitação do estabelecimento de esporos e 
sementes e da acumulação de matéria orgânica. Bifurcações atuam da mesma forma. 
(TER STEEGE & CORNELISSEN 1989). 

Vertical 
A distribuição vertical parece estar intimamente ligada às relações hídricas e de 

luz. Em toda a comunidade vegetal fechada, como as florestas tropicais, há um 
gradiente microclimático da superfície do solo para o topo das árvores (RICHARDS 1952). 
Na medida em que se sobe no interior da floresta, as condições se aproximam daquelas 
encontradas no seu exterior: a umidade vai diminuindo, vão se tornando maiores as 
flutuações e a luminosidade vai aumentando. As epífitas presentes nas partes mais 
baixas também devem ser umedecidas por períodos mais longos, pois no interior da 
mata continuam caindo pingos de água após a parada da chuva. 

COUTINHO (1962) considerou a possibilidade de as espécies das zonas mais altas 
serem mais escleromorfas e correlacionou isto com a hipótese do escleromorfismo 
oligotrófico. Neste sentido, os nutrientes também devem contribuir na distribuição das 
epífitas, pois é provável que nas partes baixas haja maior disponibilidade, tanto 
daqueles dissolvidos na água das chuvas, quanto dos detritos que caem das partes mais 
altas. 



 17

Importância 

Função ecológica nos ambientes 
As epífitas vasculares provavelmente dão uma importante contribuição à 

diversidade biológica das florestas tropicais, biomas em que encontram seu maior grau 
de desenvolvimento (GENTRY & DODSON 1987b). As epífitas vasculares corresponderam 
a 35% do número de espécies vegetais vasculares em uma amostra de 10.000 m2 de 
floresta pluvial, no Equador (GENTRY 1988).  

As epífitas são fonte importante de recursos para os animais do dossel florestal, 
seja como alimento (frutos, néctar, pólen), água ou material para a construção de ninhos 
(NADKARNI 1988), possibilitando assim, também, uma diversidade faunística maior. 
Grande número de invertebrados depende de depósitos de água parada, como aqueles 
fornecidos pelas epífitas de tanque, para completarem seus ciclos de vida (HADEL 1989). 
A massa vegetal epifítica também tem grande influência sobre a ciclagem de água e de 
nutrientes no interior da floresta (NADKARNI 1984, 1986; LUGO & SCATENA 1992 apud 

INGRAM & NADKARNI 1993).  

Diagnóstico 
As epífitas podem servir como indicadores do estádio sucessional da floresta, 

uma vez que comunidades secundárias apresentam diversidade epifítica menor do que 
comunidades primárias (BUDOWSKI 1963, 1965).  

Devido à grande dependência nutricional de muitas epífitas com relação à água 
das chuvas, rapidamente absorvida, estas plantas podem ser utilizadas no 
biomonitoramento das condições atmosféricas, especialmente da poluição. 
Principalmente líquens têm sido muito utilizados neste sentido (NIMIS et al. 1990; 
HENDERSON 1993; PIRINTSOS et al. 1993 ), embora exista também a possibilidade da 
utilização de epífitas vasculares “atmosféricas”, como várias espécies de Tillandsia 
(AGUIAR et al. 1981). 

ESTUDOS ECOLÓGICOS SOBRE EPÍFITAS VASCULARES 
TROPICAIS 

O pioneiro no estudo de epífitas vasculares foi A.F.W. Schimper. Em 1884, este 
autor publicou uma série de artigos sobre a morfologia e o modo de vida de epífitas nas 
Índias Ocidentais (SCHIMPER 1884). Um pouco mais tarde, produziu o clássico “Die 
epiphytische Vegetation Amerikas” (“A vegetação epifítica da América”, SCHIMPER 
1888) . Este livro é uma espécie de tratado sobre a história natural e ecofisiologia das 
epífitas observadas pelo autor em suas viagens pelo continente americano. Após este 
trabalho, as epífitas tropicais têm recebido relativamente pouca atenção, apesar da sua 
importância  na fisionomia das florestas tropicais, sendo principalmente objeto de 
capítulos ou trechos em livros que tratam  dessas florestas (SCHIMPER 1935; RICHARDS 

1952; VARESCHI 1980; BENZING 1983, 1984, 1989a; WALTER & BRECKLE 1986), sempre 
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sendo abordadas sob o aspecto ecofisiológico ou fisionômico, de forma de vida / forma 
de crescimento. 

Nos últimos anos, tem se intensificado bastante o interesse científico acerca do 
dossel das florestas tropicais (LOWMAN & MOFFETT 1993; MOFFETT 1993a,b; MORI 1995) 
e, concomitantemente, acerca das epífitas nelas existentes. Têm sido publicados novos 
livros específicos sobre o assunto (LÜTTGE 1989; BENZING 1990), e surgido revistas com 
muitos artigos relacionados, como Epiphytes e Selbyana. O primeiro “Simpósio sobre 
Epífitas Tropicais” foi realizado em setembro de 1985 e em maio de 1991 houve o 
simpósio: “A Biologia e Conservação de Epífitas” (HOLBROOK 1991), ambos no Marie 
Selby Botanical Gardens, na Florida, instituição especialmente preocupada com plantas 
tropicais, particularmente epífitas. 

O acesso à bibliografia envolvendo epífitas foi muito facilitado com as 
publicações de WATSON et al. (1987) e NADKARNI & FERREL-INGRAM (1992), que listaram 
muitos trabalhos envolvendo epífitas. 

Estudos ecológicos em florestas tropicais, envolvendo sua florística e estrutura, 
tradicionalmente se preocupam apenas com o componente arbóreo. Os componentes 
arbustivo e herbáceo, as trepadeiras, lianas e epífitas são normalmente 
desconsiderados, talvez por dificuldades metodológicas. Assim, não são muitos os 
trabalhos preocupados com a estrutura do componente epifítico, ainda que seu número 
tenha aumentado muito nos últimos anos. No Brasil, trabalhos envolvendo epífitas, sob 
qualquer ponto de vista, são ainda mais raros. 

A seguir, é apresentada uma relação comentada dos principais trabalhos que 
tratam da ecologia de epífitas, em especial as tropicais e vasculares, principalmente do 
ponto de vista da estrutura da comunidade. 

OCHSNER (1928) reconheceu e descreveu as comunidades de epífitas (avasculares) 
na Suíça, neste que provavelmente é o primeiro trabalho quantitativo com epífitas em 
geral. Também cunhou o termo forófito (= portador de plantas). 

OLIVER (1930) estudou epífitas na Nova Zelândia sob uma grande variedade de 
aspectos, desde a anatomia até a distribuição geográfica, tendo reconhecido duas 
associações distintas de epífitas heliófitas, uma para o norte e outra para o sul do país e 
uma de ciófitas. 

WENT (1940) foi o primeiro a estudar quantitativamente as epífitas vasculares em 
uma floresta tropical, coletando dados, com a ajuda de um telescópio, em 150 árvores, 
em Java. Várias das espécies arbóreas demonstraram portar comunidades epifíticas 
características. 

HERTEL (1950) talvez tenha sido o primeiro a se preocupar especificamente com 
essas plantas no Brasil. Na vertente oeste da serra do Mar no Paraná, estudou os 
substratos sobre os quais ocorriam algumas espécies de epífitas vasculares,  fazendo 
várias análises químicas e físicas. 

COUTINHO (1962), estudando a economia hídrica de plantas na serra do Mar, em 
Paranapiacaba (SP), preocupou-se também com as epífitas. 
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SANFORD (1968) estudou as espécies de orquídeas epífitas de 6 áreas de floresta 
tropical no sul da Nigéria, coletando dados em árvores derrubadas; relacionou a maior 
diversidade dessas plantas com maior umidade do hábitat. 

SOTA (1971) apresentou um levantamento florístico das Pteridophyta  epífitas em 
diversos locais na Costa Rica e teceu comentários gerais sobre diversos aspectos da 
biologia destas plantas, como sua distribuição altitudinal, diversos aspectos ecológicos 
como sucessão, relação epífita-forófito e estratificação vertical, além de morfologia e 
reprodução.  

FREI (1973), no seu trabalho sobre as orquídeas epífitas em floresta nebular em 
Oaxaca, México, destacou a importância das condições do substrato, especialmente 
suas características químicas, no estabelecimento de epífitas. 

VALDIVIA (1977), trabalhando na  região do rio Uxpanapa, no México, coletou 
dados, como parte do forófito sobre o qual se encontra a epífita, altura de fixação sobre 
o forófito, número total de espécies, número de indivíduos de cada espécie e biomassa, 
sobre todas as espécies de epífitas vasculares (153, de 54 gêneros), em cada forófito de 
uma amostra de 129 árvores. Não encontrou relação entre a altura do forófito e o 
número de espécies, número de indivíduos e biomassa de epífitas. 

PERRY (1978b), numa pequena comunicação, chamou atenção para a importância 
que a atividade de morcegos e outros mamíferos do dossel poderia ter ao influenciar 
padrões de estabelecimento de epífitas, a partir de observações em uma floresta na 
Costa Rica. 

SUGDEN & ROBINS (1979) compararam as distribuições de epífitas em duas 
regiões montanas no nordeste da Colômbia, concluindo que a maior abundância e 
diversidade ocorre naquelas regiões montanas em que os períodos de cobertura por 
nuvens são mais freqüentes, regulares e prolongados. Neste caso, a quantidade de 
chuvas se mostrou pouco importante. 

AGUIAR et al.(1981) examinaram 37 forófitos de 13 espécies diferentes no Rio 
Grande do Sul, encontrando 19 espécies de epífitas vasculares. 

SUGDEN (1981), em continuidade ao seu trabalho com Robins (SUGDEN & ROBINS 

1979), analisou com maior profundidade as preferências de hábitat de 8 espécies de 
Bromeliaceae, tendo descoberto diferenças importantes entre elas, ligadas à 
disponibilidade hídrica proporcionada em condições diversas de altitude, inclinação da 
escarpa e quantidade de ventos. 

YEATON & GLADSTONE (1982) examinaram a estrutura da comunidade de epífitas 
sobre uma espécie de árvore no Parque Nacional Santa Rosa, na Costa Rica, e puderam 
perceber uma seqüência de colonização definida.  

BENNETT (1984) comparou a distribuição espacial  de duas espécies de Tillandsia  
na Flórida, com relação à altura de fixação e à orientação cardeal. 

KELLY (1985), estudando as formas de vida mecanicamente dependentes em uma 
floresta pluvial baixo-montana na Jamaica, encontrou 69 espécies epifíticas. Foi 
verificada estratificação vertical, com pequenas orquídeas dominando nas alturas 
maiores, com as alturas médias tendo grande número de espécies e pequenas alturas 
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sendo dominadas por pteridófitas. Bromélias foram as epífitas mais abundantes e quase 
todas as espécies dos estratos superiores eram anemocóricas. 

WAECHTER (1986) fez o levantamento florístico das epífitas vasculares de uma 
mata paludosa em Torres (RS), encontrando 120 espécies pertencentes a 55 gêneros e 
15 famílias. 

BENNETT (1987) comparou a preferência de hábitat e a distribuição espacial no 
interior do hábitat, com relação à altura de fixação e à orientação cardeal, de 4 espécies 
de bromélias epífitas no sul da Flórida.    

MARCELLI (1987) estudou quantitativamente a repartição espacial de líquens 
epifíticos em alguns trechos de manguezal no estado de São Paulo. 

MICHALOUD & MICHALOUD-PELLETIER (1987), em floresta úmida na Costa do 
Marfim, registraram a colonização de árvores por Ficus spp. hemiepífitas. Estas 
demonstraram preferência por determinadas espécies de forófitos. Os dados também 
sugerem que a estrutura da árvore e as interações com outras espécies epifíticas sejam 
fatores importantes.  

CERVI et al. (1988) fizeram um levantamento florístico de epífitas vasculares, com 
exceção das Bromeliaceae, em área de 13,9 ha de floresta de araucária na região urbana 
de Curitiba, tendo encontrado 26 espécies de 15 gêneros e 6 famílias.  

CATLING & LEFKOVITCH (1989) analisaram a ocorrência de epífitas vasculares 
sobre troncos de quatro classes de diâmetros em uma floresta nebular, na Guatemala, 
tendo reconhecido dois tipos de associações entre elas: uma de espécies pequenas e 
taxonomicamente próximas, ligadas aos troncos mais novos, e outra de espécies 
maiores e menos próximas taxonomicamente, relacionadas a troncos mais antigos.  

TER STEEGE & CORNELISSEN (1989) estudaram as epífitas vasculares em três tipos 
de floresta na Guiana. As diferenças na vegetação epifítica encontradas entre as 
florestas foram creditadas às diferenças de umidade, determinadas pelo tipo de solo, e 
uma certa preferência de forófito. Os autores puderam verificar uma estratificação 
vertical, havendo: (1) muito mais indivíduos e espécies de epífitas nas copas do que nos 
troncos e (2) uma diferença entre a vegetação epifítica  dos galhos mais baixos e aquela 
dos galhos mais altos e finos. 

AKINSOJI (1990) fez um levantamento das epífitas vasculares em um parque no 
sudoeste da Nigéria, tendo encontrado um total de 26 espécies. O autor encontrou 
grande influência das condições de rugosidade do substrato sobre o estabelecimento de 
epífitas, com apenas 1 ou 2 espécies sendo encontradas sobre árvores de casca lisa. 

BROWN (1990) observou as epífitas vasculares em uma floresta montana no 
noroeste da Argentina, percebendo um gradiente vertical na distribuição dessas plantas 
sobre o forófito, assim como uma zonação em ramos horizontais, da base para o ápice. 
Distinguiu ainda 5 grupos ecológicos distintos de epífitas, com base no diâmetro do 
suporte e na intensidade luminosa recebida. Também observou uma clara preferência 
das epífitas por determinadas espécies de árvores.  

CLARK & CLARK (1990)  avaliaram a ocorrência e a abundância de hemiepífitas 
lenhosas em floresta pluvial na Costa Rica, em  La Selva, tendo identificado correlação 
entre  diâmetro do forófito e  ocupação. 
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VAN LEERDAM et al. (1990), em floresta nebular alto-montana na Colômbia, 
descreveram a composição de formas de crescimento das epífitas vasculares e 
avasculares em copas de duas espécies de árvores. A espécie do forófito foi 
determinante nessa composição, e foi verificada uma clara seqüência de formas de 
crescimento ao longo dos ramos, com dois grupos básicos: um típico da parte interna 
da copa e outro da parte externa. 

DANIELS & LAWTON (1991) estudaram a hemiepífita Ficus crassiuscula em floresta 
pluvial baixo-montana, na Costa Rica. Perceberam preferência por determinadas 
espécies de forófito e verificaram que a altura de fixação e o tipo de substrato também 
são fatores importantes na distribuição da planta dentro da floresta. O tamanho do 
forófito não demonstrou influência. 

BOGH (1992) fez um levantamento quantitativo das epífitas vasculares em 175 m2 
de floresta montana no Equador, encontrando 138 espécies. Indivíduos de espécies que 
normalmente não são epífitas contribuíram de forma importante para a diversidade 
encontrada. A maioria das espécies apresentou distribuição vertical restrita. 

WAECHTER (1992) estudou as epífitas vasculares na planície costeira do Rio 
Grande do Sul, sob o ponto de vista biogeográfico e fitocenológico, este último 
comparando duas matas turfosas diferentes. O autor não encontrou especificidade 
nítida entre epífitas e forófitos, mas observou diversos padrões distintos de distribuição 
vertical. 

ZIMMERMANN & OLMSTEDT (1992) estudaram 15 espécies de epífitas vasculares 
em floresta estacionalmente inundada (tintal) em Cancún, no México. Não foi 
identificada nenhuma especificidade epífita-forófito, embora algumas espécies de 
árvores apresentassem mais epífitas que outras. Foram encontradas evidências de 
repartição de diâmetro de suporte entre as epífitas, com dois grupos bem definidos: 
Tillandsia spp. em diâmetros menores (<1cm) e Orchidaceae em diâmetros maiores 
(>2,5cm). 

GOTTSBERGER & MORAWETZ (1993) foram talvez os únicos a estudar epífitas em 
cerrado. Encontraram, em uma área de 1/3 de hectare em Humaitá, na região 
amazônica, 118 indivíduos de 7 espécies de epífitas vasculares, praticamente todas 
distribuídas sobre 15 árvores maiores que 4,5 m. Fatores aparentemente importantes 
foram as características do substrato, a idade das árvores e a densidade da vegetação, 
ocorrendo mais epífitas na vegetação mais densa.   

HOFSTEDE et al. (1993) examinaram um indivíduo adulto de Weinmannia 
mariquitae, uma árvore componente do dossel, e as epífitas sobre ele, em floresta 
montana na Colômbia. A biomassa de epífitas foi medida e representou 12% da 
biomassa da árvore. A biomassa de tecido fotossintetizante de epífitas era 1/3 maior do 
que a da árvore. 

INGRAM & NADKARNI (1993) determinaram a abundância, em termos de peso 
seco, de epífitas vasculares e avasculares e de matéria orgânica morta sobre uma espécie 
de árvore de uma floresta montana baixa na Costa Rica. O total de matéria orgânica, 
viva e morta, apresentou correlação positiva com a espessura do galho suporte e 
correlação negativa com a inclinação do mesmo. 
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MEDEIROS et al. (1993) compararam as populações de epífitas sobre três espécies 
de Pteridophyta arborescentes, duas nativas e uma invasora exótica, em floresta no 
Havaí. A espécie exótica apresentou menos epífitas que as nativas. 

BARTAREAU & SKULL (1994) estudaram padrões espaciais de duas espécies de 
epífitas em porções de savana australiana, sob diferentes regimes de queimada. Um 
número maior de forófitos e epífitas foi encontrado em áreas mais protegidas da ação 
do fogo. 

WOLF (1994) utilizou-se de análise de correspondência canônica para tratar os 
dados obtidos em um transecto altitudinal (1000-4130m) nos Andes colombianos. 
Tendo estudado tanto epífitas vasculares quanto avasculares, o autor detectou relação 
entre a vegetação epifítica e a espécie do forófito, e importância das variáveis “altitude” 
e “altura sobre o forófito”, mas também afirmou que, em muitos casos, “a aleatoriedade 
do suprimento de propágulos parece determinar a composição florística em segmentos 
de tronco/galhos”. 

DEJEAN et al.(1995) pesquisaram as relações de 10 espécies de epífitas com seus 
forófitos e com artrópodes, especialmente formigas, em uma floresta inundada no 
México. Para 3 das espécies de epífitas, puderam observar associação com 
determinadas espécies de forófitos, provavelmente determinada pela interação do 
modo de dispersão e do tipo de semente da epífita com o tipo de casca do forófito. 

FONTOURA (1995) estudou as bromélias epífitas na mata atlântica em Macaé de 
Cima, em Nova Friburgo (RJ), identificando-as no nível de gênero. Foram encontrados 
dois estratos distintos na distribuição vertical das plantas, assim como uma aparente 
dependência em relação à espécie de forófito. O diâmetro não apresentou correlação 
com a freqüência de bromélias. Os gêneros foram divididos em seletivos, preferenciais, 
indiferentes e acidentais. 

KERNAN & FOWLER (1995) estudaram uma guilda de 7 epífitas vasculares do 
subosque em uma floresta pluvial  de planície na Costa Rica. As espécies tinham em 
comum a resposta a luz e umidade, forma de crescimento similar e tamanho 
comparável. Foi medida a quantidade de superfície de casca em diferentes alturas, 
diâmetros, ângulos e texturas, no ambiente e para cada uma das espécies. Puderam 
detectar que as epífitas não ocorrem sobre os diversos tipos ou níveis dessas  variáveis 
na mesma proporção em que estas ocorrem no ambiente. Também detectaram 
diferenças pequenas, mas estatisticamente significativas entre as espécies, com relação à 
distribuição dessas variáveis.  

WILLIAMS-LINERA et al. (1995) estudaram a importância de remanescentes de 
floresta nebular , como fragmentos florestais, árvores isoladas em pastagens e 
remanescentes florestais usados no cultivo de café,  na conservação da biodiversidade 
regional de orquídeas epífitas, tendo concluído que todos os tipos de remanescentes 
podem contribuir para a sua preservação. 
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LOCAL DE ESTUDO:  RESERVA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA 
“ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA”, SÃO PAULO, SP 

Localização 
A Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” (CUASO), da Universidade 

de São Paulo (USP), localiza-se no bairro do Butantã, em São Paulo, SP, tendo como 
limites o Instituto Butantan (adutora de Cotia) ao sul, o canal do rio Pinheiros a 
nordeste, a avenida Nossa Senhora da Paz (canal do ribeirão Jaguaré) a noroeste e a 
avenida Corifeu de Azevedo Marques a oeste,  ocupando uma área de 5.175.116 m2 
(VARANDA 1977). Em seu interior, localizada próxima das coordenadas geográficas 
46o43’W e 23o33’S, ao lado dos prédios do Instituto de Biociências, localiza-se a reserva, 
local de estudo deste trabalho, com uma área de 102.100 m2. A reserva representa um 
dos poucos representantes da cobertura florestal da cidade de São Paulo. 

Histórico 
Em 1935, durante a gestão do governador de São Paulo Armando de Salles 

Oliveira, iniciaram-se os estudos para a definição de um local para a instalação da 
Cidade Universitária da recém-criada Universidade de São Paulo. A escolha recaiu 
sobre a fazenda Butantan, que fazia parte do instituto de mesmo nome, às margens do 
rio Pinheiros. A fazenda havia sido adquirida pelo governo do estado no início do 
século, para a criação de cavalos destinados à produção de soro para o Instituto. 

A área tinha uma pequena região de mata, que foi então destinada à Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade com o intuito de transformá-la em um 
jardim botânico. 

Através da Portaria n. 81 de 04.5.1973 o então Reitor Dr. Miguel Reale 
transformou a área de mata em Área de Preservação Permanente para Estudos dos 
Corpos Docente e Discente do Instituto de Biociências (VARANDA 1977). 

Em agosto de 1979 a reserva foi fechada e cercada por tela de arame (ROSSI 

1994). 

Estudos realizados na área 
A área da reserva (Figura 1) foi e continua sendo local de estudos de 

pesquisadores e alunos do Instituto de Biociências. Infelizmente, poucos desses estudos 
têm revertido em trabalhos publicados. As informações disponíveis sobre a área são 
provenientes de algumas publicações, a maioria delas sob a forma de dissertação de 
mestrado. 
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Figura 1. A reserva da Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” (CUASO) 
(circundada pela linha com pontos e traços) e arredores. Os prédios pertencem ao 
Instituto de Biociências. Em destaque, a área ocupada pelas parcelas. Escala 
aproximada 1:2700. Modificado de ROSSI (1994). 
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JOLY (1950) foi o pioneiro dos estudos na área, mesmo antes de ali ter se 
instalado a Cidade Universitária. Ele estudou a vegetação dos campos de Butantã, 
inclusive na sua interface com a área de mata que corresponde, grosseiramente, ao que 
é hoje a reserva. 

VARANDA (1977) estudou algumas espécies de árvores na reserva sob o ponto de 
vista do balanço hídrico. MEGURO et al. (1979a, b, 1980) fizeram medições da ciclagem 
de nutrientes. BRANDÃO (1980) estudou o comportamento das formigas Odontomachus 
affinis. 

CERSÓSIMO (1993) fez um estudo da dinâmica de populações de plântulas e 
plantas jovens com até 15 cm de altura, em 20 parcelas de 1 m x 0,5 m. A influência da 
intensidade luminosa (parcelas em clareiras ou áreas sombreadas), competição e ação 
de herbívoros e patógenos foi analisada. A autora também fez uma descrição da 
estrutura da mata em três estratos do sub-bosque: (1) arbustivo-arbóreo, com perímetro 
do caule < 10 cm a 10 cm do solo e altura > 2 m; (2) subarbustivo, alturas entre 0,5 e 2,0 
m e (3) herbáceo, altura entre 0,15 e 0,5 m. 

GORRESIO-ROIZMAN (1993) fez uma descrição da estrutura do componente 
arbóreo (perímetros dos caules à altura do peito maiores ou iguais a 10 cm). A autora 
também analisou a composição e a distribuição vertical do banco de sementes do solo 
até 15 cm de profundidade e a composição e distribuição temporal da chuva de 
sementes.  

ROSSI (1994) fez um levantamento florístico das arbóreo-arbustivas, fornecendo 
uma chave de identificação através de características vegetativas. 

HASUI (1994) estudou a atividade de aves frugívoras na dispersão de sementes, 
tendo encontrado registro de consumo de frutos por 29 espécies, principalmente 
generalistas de pequeno porte.  

FONSÊCA (1994) fez o levantamento taxonômico de Aphyllophorales, um grupo 
de fungos basidiomicetos, encontrando 23 espécies pertencentes a 16 gêneros e 5 
famílias. Cinco destas espécies foram citadas pela primeira vez para o Estado de São 
Paulo. 

Clima 
Os dados aqui reproduzidos foram apresentados por GORRESIO-ROIZMAN (1993) 

e obtidos pelo Departamento de Água e Energia Elétrica (D.A.E.E.), na Estação 
Meteorológica da Cidade Universitária (23o 34’S e 46o 44’W, 795 m de altitude, São 
Paulo, SP), no período de janeiro de 1975 a dezembro de 1990, e estão sumarizados no 
climadiagrama de Walter & Lieth (Figura 2) e gráfico de balanço hídrico de 
Thornthwaite (Figura 3), também construídos por GORRESIO-ROIZMAN (1993). 

Os dados indicam temperatura média anual de 19,2oC e precipitação de 1207 
mm. As temperaturas médias mensais oscilam entre 14oC (junho) e 23oC (fevereiro); as 
precipitações médias mensais vão de 230 mm (janeiro) a 40 mm (agosto).  

Segundo o gráfico de balanço hídrico, há excedente hídrico durante praticamente 
o ano inteiro, com exceção do mês de agosto. 
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A média de umidade relativa do ar fica ao redor de 80%. Durante todo o ano 
predominam os ventos de origem marítima, de direção SE (VARANDA 1977). 

O clima é do tipo Cwa, de KÖPPEN (1948), ou seja, temperado chuvoso (média de 
temperatura do mês mais quente superior a 22oC, temperatura média do mês mais frio 
entre 3oC e 18oC, pluviosidade anual maior que 1000 mm) (GORRESIO-ROIZMAN 1993). 

Segundo a classificação climática de WALTER (1986), a reserva fica  no 
zonoecotono V/I, de transição entre o clima temperado quente e úmido e o tropical 
úmido sem estação seca. 

 

Figura 2. Diagrama climático de Walter & Lieth elaborado para a reserva da CUASO, São 
Paulo, S.P., de janeiro de 1975 a dezembro de 1990. Dados obtidos do Departamento 
de Água e Energia Elétrica (D.A.E.E.) na Estação Meteorológica da Cidade 
Universitária (23º 34’S e 46º 44’W, 795 m de altitude, São Paulo, S.P.) (de GORRESIO-
ROIZMAN 1993) 
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Figura 3. Balanço hídrico de janeiro de 1975 a dezembro de 1990 para a reserva da CUASO, 
São Paulo, S.P. Dados obtidos do Departamento de Água e Energia Elétrica (D.A.E.E.) 
na Estação Meteorológica da Cidade Universitária (23o34’S e 46o44’W, 795 m de 
altitude, São Paulo, S.P.). P: precipitação pluviométrica média mensal; EP: 
evapotranspiração potencial; ER: evapotranspiração real (de GORRESIO-ROIZMAN 1993) 
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Geologia e geomorfologia 
A área pertence à Bacia de São Paulo, sendo caracterizada por depósitos do 

Terciário e Quaternário (JOLY 1950). Situa-se no vale de um riacho, que se estende na 
direção S-N. Há um desnível de 30 metros entre as partes mais altas, a 765m, e as mais 
baixas, a 735m, onde há um pequeno lago formado pelo represamento do riacho, local 
em que havia, em 1950, um brejo (JOLY 1950). 

Solo 
O solo da mata sofreu, principalmente na sua região mais externa, acréscimos  

de material removido das regiões adjacentes, quando da construção das avenidas que 
circundam a reserva e dos prédios do Instituto de Biociências e do Instituto de Química 
(ROSSI 1994). 

O solo da reserva foi analisado por VARANDA (1977) em sua composição química 
e granulométrica até uma profundidade de 100 cm. Apresenta valores  maiores de 
matéria orgânica nas camadas mais superficiais (3,5%, até 20 cm), que diminuem com o 
aumento da profundidade ( até 2% em 100 cm). O pH é ácido, com valores mais altos 
na superfície (5,5) e mais baixos entre 30 e 50 cm de profundidade (4,4). Os valores de 
alumínio são considerados tóxicos abaixo dos 10 cm, tendo seu valor máximo entre 60 
e 70 cm. Cálcio, magnésio e potássio apresentam teores baixos, com exceção da 
camada superficial, onde os valores são mais altos. O mesmo vale para o fósforo, com 
valores médios somente na camada entre 50 e 60 cm de profundidade. A porcentagem 
de argila é maior nas camadas mais profundas e as de areia e limo, nas mais rasas. A 
capacidade de  campo é de 40,4g / 100ml de solo (VARANDA 1977). 

Segundo GOMES (1992), as características químicas do solo da reserva são 
semelhantes às de solos de outras matas no estado de São Paulo. 

 

Vegetação 
A maior parte da vegetação da reserva é composta de um “trecho secundário de 

mata mesófila semi-decídua” (CERSÓSIMO 1993; MEGURO et al. 1979a). ROSSI (1994) a 
considerou como um mosaico de áreas em diversos estágios de degradação e 
regeneração, tendo apontado diversas indicações da interferência sofrida no passado. 

A mata está situada na região da Floresta Subtropical de Planalto (HUECK 1956 
apud ROSSI 1994), na Província Atlântica (RIZZINI 1963 apud ROSSI 1994) ou na Província 
Fitogeográfica das Matas Atlânticas (AB’SABER 1970 apud ROSSI 1994), dependendo da 
classificação utilizada. ROSSI (1994) apontou semelhança florística entre a mata atlântica 
e a floresta na reserva.  GOMES (1992) considerou, após uma análise de dendrogramas 
de similaridade, as florestas da grande São Paulo como um único grupo representativo 
de mata atlântica. SALIS et al. (1995), através de análise multivariada de florestas do 
interior do Estado de São Paulo, tendo excluído do estudo florestas da encosta atlântica, 
revelaram a existência de dois grupos básicos: um de florestas mais ao norte, em 
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latitudes abaixo dos 23o, e outro mais ao sul, a que pertence também a mata da 
CUASO.  

GORRESIO-ROIZMAN (1993) produziu um diagrama de perfil da mata, que indicou 
a inexistência de um dossel contínuo e a ausência de grandes clareiras, assim como uma 
maior densidade de indivíduos no sub-bosque. 

Apesar da não existência de uma estratificação nítida, ROSSI (1994) reconheceu 
três estratos lenhosos e um herbáceo na mata. O estrato superior tem alturas entre 10 e 
25 m, sendo características as espécies: Alchornea sidifolia, Cedrela fissilis, Ficus insipida, 
Piptadenia gonoacantha e Machaerium nictitans, entre outras. O estrato intermediário, 
entre 4,0 e 10,0 metros de altura, tem como representantes típicos Actinostemum concolor, 
Sebastiana serrata, Cordia ecalyculata, Guatteria australis, Protium widgrenii, Casearia 
sylvestris e outras. No estrato arbustivo, com espécies com 1,0 a 3,0 m de altura, 
ocorrem Psychotria leiocarpa, P. suterella, Mollinedia triflora, M. schottiana, Cestrum 
schlechtendalii, Piper gaudichaudianum e Ixora venulosa. Lianas e epífitas também são 
comuns. Seu levantamento florístico indicou a existência de 119 espécies de árvores e 
arbustos na mata.  

O estudo fitossociológico de GORRESIO-ROIZMAN (1993) indicou Alchornea 
sidifolia, Cordia ecalyculata e Cupania oblongifolia como as espécies mais importantes no 
componente arbóreo dominante, formado pelas árvores com mais de 10 cm de 
perímetro do caule à altura do peito. 

Alchornea sidifolia e Cecropia glazioui são as espécies que dispersam maior número 
de sementes na mata. Com exceção de Cordia ecalyculata,  Ixora venulosa e Prunus sellowii, 
cujos diásporos são dispersos logo após os respectivos períodos de frutificação, parece 
não haver sazonalidade na chuva de sementes (GORRESIO-ROIZMAN 1993).  

Os estudos de dinâmica de populações de plântulas (CERSÓSIMO 1993) indicaram 
grande variação sazonal no número de indivíduos encontrados, sendo este maior no 
verão e menor no inverno. Há uma densidade maior em locais com maior 
luminosidade. Lepidópteros herbívoros são os maiores responsáveis por danos às 
plântulas. 
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CAPÍTULO 2                                                   
FITOSSOCIOLOGIA DE REMANESCENTE DE MATA 

SECUNDÁRIA EM SÃO PAULO, SP 

INTRODUÇÃO 
A estrutura básica de uma floresta é determinada pelo arranjo espacial das 

árvores ali existentes. O tamanho e a posição de cada um dos indivíduos arbóreos 
contribuem para a complexidade espacial da floresta, dando origem a padrões espaciais 
horizontais e verticais. A formação de estratos, ou seja, a concentração das copas das 
árvores em determinadas faixas de altura dentro da floresta, é um padrão vertical 
freqüentemente encontrado em florestas tropicais (RICHARDS 1952). 

O número de espécies e as relações de abundância entre elas, assim como a 
maior ou menor agregação de indivíduos da mesma espécie, são aspectos importantes 
da estrutura espacial horizontal. A partir das distribuições de tamanhos dos indivíduos 
das diferentes populações de árvores podem ser feitas inferências sobre sua dinâmica 
populacional e previsões sobre a estrutura futura da comunidade. 

As epífitas vasculares de uma floresta tropical podem ser consideradas como 
formadoras de uma comunidade distinta (PITTENDRIGH 1948; WALTER & BRECKLE 1986). 
O espaço ocupado por esta comunidade é constituido pela superfície de troncos e de 
galhos das árvores, exibindo uma intrincada estrutura tridimensional. Apresenta, assim,  
características próprias, muito diferentes daquelas da maioria das outras plantas na 
floresta.  

A descrição desta estrutura, ou seja, das plantas arbóreas da mata, é fundamental 
para o entendimento da comunidade epifítica. Muitas das questões importantes da 
ecologia de epífitas só podem ser respondidas tendo-se informações sobre as árvores. O 
problema da existência de especificidade epífita-forófito, a existência de determinadas 
espécies de árvores com maior tendência para ser suporte de epífitas, e a hipótese do 
aumento do número de epífitas com o aumento do tamanho e/ou idade do forófito são 
alguns exemplos. 

OBJETIVOS 
São objetivos deste trabalho: 

• Contribuir para o conhecimento da mata na reserva da Cidade Universitária 
Armando de Salles Oliveira. 

• Gerar informações sobre a estrutura horizontal, diversidade de espécies, estádio 
sucessional e estratificação vertical do componente arbóreo dominante desta mata. 

• Comparar as informações obtidas com as encontradas para outro trecho de mata na 
mesma reserva, a fim de discutir a sua heterogeneidade interna. 

• Fornecer subsídios para posterior estudo da estrutura do componente de epífitas 
vasculares no mesmo local. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Local de Estudo 
A Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” (CUASO), da Universidade 

de São Paulo (USP), localiza-se no bairro do Butantã, em São Paulo, SP. Em seu interior, 
próxima às coordenadas geográficas 46o43’W e 23o33’S, localiza-se a reserva estudada 
neste trabalho, com uma área de 102.100 m2, situada no vale de um riacho, que se 
estende na direção S-N, em terreno com desnível de 30 metros entre as partes mais 
altas, a 765 m, e as mais baixas, a 735 m, onde há um pequeno lago formado por 
represa. 

A área situa-se na bacia de São Paulo, caracterizada por depósitos do Terciário e 
Quaternário (JOLY 1950). O solo é essencialmente argiloso, ácido, pobre em nutrientes, 
com altos teores de alumínio e capacidade de campo de 40,4g / 100ml de solo 
(VARANDA 1977). 

A média de umidade relativa do ar fica ao redor de 80%. Durante todo o ano 
predominam os ventos de origem marítima, de direção SE (VARANDA 1977). O clima é 
do tipo Cwa, de KÖPPEN (1948): temperado chuvoso, com média anual de temperatura 
de 19,2 oC e precipitação média anual de 1207 mm. As temperaturas médias mensais 
oscilam entre 14 oC (junho) e 23 oC (fevereiro). As precipitações médias mensais vão de 
230 mm (janeiro) a 40 mm (agosto), quando ocorre déficit hídrico no solo (GORRESIO-
ROIZMAN 1993). 

 Grande parte da área da reserva é coberta por mata mesófila semi-decídua 
secundária (CERSÓSIMO 1993), considerada por ROSSI (1994) como um mosaico de áreas 
em diversos estádios de degradação e regeneração, que representa um dos poucos 
remanescentes da cobertura florestal na cidade de São Paulo, com cerca de 130 espécies 
arbustivo-arbóreas (ROSSI 1994). 

O local foi e continua sendo objeto de estudos de pesquisadores e alunos do 
Instituto de Biociências (JOLY 1950; VARANDA 1977; MEGURO et al. 1979ab, 1980; 
BRANDÃO 1980; CERSÓSIMO 1993; GORRESIO-ROIZMAN 1993; HASUI 1994; ROSSI 1994).  

Obtenção de dados 

Parcelas 
Foi delimitada uma área restrita dentro da reserva, dividida em 10 parcelas 

retangulares contíguas de 20 m x 10 m cada uma, totalizando 2.000 m2. As parcelas se 
localizam do lado direito do riacho que drena o local, numa área ainda relativamente 
pouco conhecida. As parcelas foram estabelecidas de forma a constituírem um bloco, 
com seu lado mais comprido aproximadamente paralelo ao riacho. A Figura 1 do 
Capítulo 1 mostra a posição das parcelas no interior da reserva. As parcelas foram 
demarcadas com estacas de bambu, distanciadas 10 metros entre si e unidas por 
barbante. 
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Neste trabalho, foram consideradas apenas as árvores vivas que tivessem pelo 
menos um caule com perímetro igual ou superior a 40 cm a 1,30 m de altura, ou 
perímetro à altura do peito (PAP), correspondente a um diâmetro de 12,7 cm. Estudos 
fitossociológicos normalmente se utilizam de critérios de inclusão menores do que esse, 
levando à amostragem de um maior número de árvores por unidade de área. Optou-se 
por este valor por que, no local estudado, árvores menores raramente suportam epífitas 
vasculares. As árvores correspondem àquelas que chegam ao dossel da mata. 

Cada árvore amostrada recebeu uma plaqueta de alumínio com um número de 
identificação, tendo medida a altura máxima alcançada e o perímetro à altura do peito 
(PAP). Nos casos em que havia mais de um caule vivo a 1,30 m de altura, eram medidos 
os perímetros de todos eles. 

Coleta e identificação 
A coleta de material botânico para identificação foi feita com o auxílio de uma 

tesoura de poda alta, elevada por 6 lances de alumínio, com cerca de 1,80 m de 
comprimento cada um. Totalmente montado, o conjunto tinha, desta forma, quase 11 
m de comprimento, permitindo alcançar material a até quase 13 m de altura. Mesmo 
assim, para algumas árvores isso não foi o suficiente. Nesses casos, fez-se necessária a 
utilização de técnicas de escalada em árvores (PERRY 1978a; NADKARNI 1988), em 
associação com a tesoura de poda. 

O material vegetal foi prensado e seco em estufa do Departamento de Ecologia 
Geral do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. 

A identificação das árvores foi feita, a partir do material estéril, pelo professor 
Waldir Mantovani (Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo), com auxílio da chave publicada por ROSSI (1994). Eventuais 
dúvidas surgidas eram sanadas através da comparação com material depositado no 
herbário do Instituto de Botânica de São Paulo (SP). Material identificado 
preliminarmente como espécie não observada por ROSSI (1994) foi, quando possível, 
coletado fértil para identificação mais segura.  

Posteriormente, recorreu-se à literatura para a obtenção de informações sobre a 
estratégia de dispersão de sementes e o estádio sucessional a que cada uma das espécies 
pertence (GORRESIO-ROIZMAN 1993; MANTOVANI 1993; TABARELLI 1994; KNOBEL 1995). 
Nos casos em que as informações eram contraditórias, optou-se por seguir o trabalho 
de GORRESIO-ROIZMAN (1993), realizado na mesma área. Nos casos em que não havia 
informação publicada disponível, recorreu-se à experiência de campo do professor 
Waldir Mantovani. Foram consideradas espécies de clímax aquelas citadas como sendo 
de “clímax” ou “secundárias tardias”; secundárias aquelas citadas como “secundárias 
iniciais” ou simplesmente “secundárias”; e pioneiras, aquelas citadas como tal. 
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Mapeamento 
Todas as árvores no interior das parcelas foram mapeadas. A posição de cada 

árvore, estabelecida em campo a partir da posição de enraizamento desta em relação à 
estaca e aos fios de demarcação de parcelas mais próximos, foi plotada em um mapa 
das parcelas. 

O mapeamento facilitou muito a tarefa de reencontrar plantas específicas e 
tornou possível a divisão posterior da área amostrada, desejável para a efetuação de 
várias análises. 

Análise de dados 

Verificação da suficiência amostral 
A suficiência amostral foi verificada através da elaboração de "curvas espécies x 

área", nas quais se plota o número de espécies acumulado encontrado em função de 
alguma medida de esforço amostral (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG 1974). Curvas 
desse tipo tendem a ter um comportamento de estabilização do valor do número de 
espécies acumulado após um certo valor de esforço amostral. Este último é considerado 
o tamanho "suficiente" para uma amostra representativa da comunidade. 

Neste trabalho, fizeram-se duas análises deste tipo, cada uma utilizando uma 
medida de esforço amostral diferente: (1) o número de árvores e (2) o número de sub-
parcelas de 5m x 5m. A primeira foi feita com o intuito de se comparar a curva de 
árvores com a curva correspondente de epífitas, em trabalho futuro. O tamanho de 5m 
x 5m foi escolhido para que houvesse um número maior de pontos no gráfico, 
permitindo um ajuste mais fino de curva. 

Para a confecção dos gráficos era tomada, ao acaso e sem reposição, uma nova 
árvore ou sub-parcela. Era, então, contado o número total de espécies de forófitos 
existentes no conjunto de árvores ou sub-parcelas já escolhidas, e plotado no gráfico. 

Foi feito um ajuste de curvas para cada um dos casos, a fim de se saber a função 
matemática que melhor explicasse a relação entre a medida de esforço amostral e o 
número de espécies. O ajuste foi feito com o programa Excel 5.0, da Microsoft, para 
três tipos de função: linear, de potência e logarítmica. A função que exibisse maior 
coeficiente de determinação (r2) foi considerada a de melhor ajuste. 

Parâmetros fitossociológicos 
No estudo quantitativo do componente arbóreo das florestas, tradicionalmente 

se faz, a partir das variáveis medidas, o cálculo de parâmetros fitossociológicos. Estes 
visam atribuir a cada espécie um valor numérico que diga algo sobre a sua importância 
dentro da comunidade. Os parâmetros fitossociológicos básicos são: densidade, 
dominância e freqüência (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG 1974; GREIG-SMITH 1983). A 
densidade tem como critério de importância o número de indivíduos; a dominância 
tem alguma medida ligada à biomassa; e a freqüência, o número de unidades amostrais 
em que a espécie ocorre.  
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Os parâmetros fitossociológicos básicos podem estar sob a forma absoluta ou 
relativa. Com base na forma relativa, podem ser calculados outros dois parâmetros: o 
valor de importância (VI) e o valor de cobertura (VC).  

Quando a amostragem é feita por parcelas, como neste trabalho, podem-se 
reconhecer dois grupos entre os parâmetros fitossociológicos básicos: (1) a freqüência, 
que é um valor dependente da forma e do tamanho das parcelas e que, portanto, não 
tem sentido se não for fornecida acompanhada por essas informações, e (2) densidade e 
dominância, que apresentam valores independentes de forma e tamanho das parcelas.  

Neste trabalho, foram calculados, para análise da estrutura do componente 
arbóreo dominante, todos os parâmetros independentes de forma e tamanho das 
parcelas acima descritos (densidade e dominância absolutas e relativas e VC). O 
mapeamento dos indivíduos possibilitou a subdivisão da área amostrada em parcelas 
de tamanhos e formas diferentes (10m x 20m, 10m x 10m; 10m x 5m; 5m x 5m) (Figura 
1). Os parâmetros dependentes das parcelas (freqüência absoluta e relativa) foram 
calculados para cada um dos tamanhos de parcelas, possibilitando a análise da variação 
dos valores encontrados e o VI foi calculado para as parcelas de 10m x 10m. 

 

A B

C D  

Figura 1. Divisão da área amostrada em parcelas de tamanhos e formas diferentes. A: parcelas 
de 10m x 20m; B: parcelas de 10m x 10m; C: parcelas de 10m x 5m; D: parcelas de 5m 
x 5m. 

Diversidade de espécies 
Para o cálculo da diversidade específica utilizou-se o índice de Shannon & 

Wiener (H’) (ODUM 1988), expresso pela fórmula: 
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onde: 
p n Ni i= /  
ni é o número de indivíduos amostrados para a espécie i 
N é o número total de indivíduos amostrados 
ln é o logaritmo natural. 
Para o cálculo da equabilidade, utilizou-se o índice de Pielou (E) (ODUM 1988), 

expresso pela fórmula: 
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onde: 
H’ é o índice de diversidade de Shannon & Wiener 
ln é o logaritmo natural 
S é o número de espécies amostradas. 

Distribuições de freqüências 
Para análise das variáveis altura e diâmetro do caule (DAP) das árvores, foram 

feitos gráficos de barras com os valores encontrados para todas as plantas, analisando-
se em destaque aqueles obtidos para as três espécies mais importantes. No caso da 
distribuição de diâmetro, fez-se também a análise para o conjunto de árvores de cada 
categoria sucessional: pioneiras, secundárias e clímax. 

Estádio sucessional 
A vegetação foi classificada, de acordo com seu estádio sucessional, utilizando-

se o sistema adotado por BUDOWSKI (1970 apud KNOBEL 1995). O critério em que se 
baseia esta classificação é a proporção relativa entre os indivíduos de espécies iniciais 
(pioneiras e secundárias iniciais) e tardias (secundárias tardias e climáxicas) que 
compõem o dossel da mata. A autora reconhece três estádios distintos: 

(1) Estádio inicial, em que mais de 50% dos indivíduos do dossel pertencem a 
espécies iniciais. 

(2) Estádio intermediário, em que a porcentagem de indivíduos de espécies 
iniciais é aproximadamente igual à de indivíduos de espécies tardias. 

(3) Estádio tardio, em que mais de 50% dos indivíduos são de espécies tardias. 

RESULTADOS 

Florística 
Entre os 86 indivíduos  amostrados (Apêndice I) identificaram-se 27 espécies 

pertencentes a 17 famílias (Tabela 1). Destas espécies, 24 são conhecidas para a área. 
Três espécies foram coletadas pela primeira vez na reserva: Myrcia tenuivenosa O.Berg 
(Myrtaceae), coletada fértil em setembro;  Pterocarpus rohrii Vahl. (Fabaceae), coletada 
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fértil em novembro; e Rollinia sylvatica (A.St.-Hil.) Mart. (Annonaceae), não coletada 
fértil. 

Apenas 5 espécies (18,5%) possuem dispersão anemocórica, enquanto as 
restantes são zoocóricas. Mais da metade das espécies (17) são consideradas climáxicas, 
sete (26%) são secundárias e apenas 3 (11%), pioneiras. 

Fabaceae e Lauraceae são as famílias com maior número de espécies: três cada 
uma. De forma geral, há uma uniformidade entre as famílias representadas, em termos 
do número de espécies (Figura 2). 
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Figura 2. Número de espécies por família de árvores. FAB: Fabaceae; LAU: Lauraceae; EUP: 
Euphorbiaceae; MIM: Mimosaceae; FLA: Flacourtiaceae; ANN: Annonaceae; MYR: 
Myrtaceae; MEL: Meliaceae; CEC: Cecropiaceae; ARE: Arecaceae; VER: Verbenaceae; 
CEL: Celastraceae; RUB: Rubiaceae; CAE: Caesalpiniaceae; CYA: Cyatheaceae; BOR: 
Boraginaceae; SAP: Sapindaceae. 
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Tabela 1. Espécies, famílias, síndromes de dispersão (ZOO: zoocoria; ANEMO: anemocoria; 
AUTO: autocoria) e categorias sucessionais (PIO: pioneira; SC: secundária; CL: 
climáxica) das árvores. Reserva da C.U.A.S.O., São Paulo, SP. 

Espécie Família Dispersão Categoria 
sucessional 

Alchornea sidifolia Muell. Arg. Euphorbiaceae ZOO PIO 
Andira anthelmia (Vell.) Macbr. Fabaceae ZOO SC 
Archontophoenix cunninghamiana H.Wendl & 
Drude 

Arecaceae ZOO SC 

Casearia decandra Jacq. Flacourtiaceae ZOO CL 
Casearia sylvestris Sw. Flacourtiaceae ZOO SC 
Cecropia glazioui Snethl. Cecropiaceae ZOO PIO 
Cedrela fissilis Vell.  Meliaceae ANEMO CL 
Citharexylum myrianthum Cham. Verbenaceae ZOO SC 
Copaifera langsdorffii Desf. Caesalpinaceae ZOO CL 
Cordia ecalyculata Vell. Boraginaceae ZOO CL 
Croton floribundus Spreng. Euphorbiaceae ZOO, AUTO PIO 
Cupania oblongifolia Mart. Sapindaceae ZOO CL 
Cyathea delgadii Sternb. Cyatheaceae ANEMO CL 
Endlicheria paniculatta (Spreng.) Macbride Lauraceae ZOO CL 
Eugenia sphenophylla O.Berg Myrtaceae ZOO CL 
Guarea macrophylla Vahl Meliaceae ZOO CL 
Guettarda viburnoides Cham. & Schlecht. Rubiaceae ZOO CL 
Inga sessilis (Vell.) Mart. Mimosaceae ZOO CL 
Machaerium nictitans (Vell.) Benth. Fabaceae ANEMO SC 
Maytenus evonymoides Reiss. Celastraceae ZOO CL 
Myrcia tenuivenosa O.Berg Myrtaceae ZOO CL 
Nectandra grandiflora Nees  Lauraceae ZOO CL 
Phoebe pickelli Coe-Teix. Lauraceae ZOO CL 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr. Mimosaceae ANEMO SC 
Pterocarpus rohrii Vahl. Fabaceae ANEMO CL 
Rollinia sericea R.E.Fr. Annonaceae ZOO CL 
Rollinia sylvatica (A.St.-Hil.) Mart. Annonaceae ZOO CL 

Suficiência amostral 
A Figura 3 e a Figura 4 mostram os resultados da análise de suficiência amostral, 

respectivamente através do número de indivíduos e do número de parcelas de 5m x 
5m. Em nenhum dos casos foi atingido um patamar inequívoco. No primeiro caso, a 
função de melhor ajuste é uma função de potência e no segundo, é uma função linear, 
representada graficamente por uma reta. 
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Figura 3. Número de espécies de árvores acumulado em função do número de indivíduos 
amostrados. A fórmula descreve a função da curva ajustada. r2: coeficiente de 
determinação. Reserva da C.U.A.S.O., São Paulo, SP. 
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Figura 4. Número de espécies de árvores acumulado em função do número de sub-parcelas de 
5m x 5m. A fórmula descreve a função da curva ajustada. r2: coeficiente de 
determinação. reserva da C.U.A.S.O., São Paulo, SP. 

Parâmetros fitossociológicos e diversidade 
A Tabela 2 e a Tabela 3 trazem os parâmetros fitossociológicos das espécies 

amostradas. A Figura 5 sumariza a importância relativa das 5 espécies mais importantes 
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e do restante, tomado em conjunto, segundo os critérios de densidade (Figura 5 A) e de 
dominância (Figura 5 B). 

As 3 espécies mais importantes são sempre Alchornea sidifolia, Piptadenia 
gonoacantha e Croton floribundus, independentemente do critério utilizado. Alchornea 
sidifolia ocupa sempre o primeiro lugar, com importância relativa variando de 17 a 39%, 
dependendo do critério utilizado. Croton floribundus e Piptadenia gonoacantha alternam 
posições, dependendo do critério utilizado, já que a primeira apresenta maior número 
de indivíduos e a segunda, maior área basal. O maior número de indivíduos de Croton 
floribundus também possibilita seus valores maiores de freqüência relativa, para todos os 
tamanhos de parcela analisados. 

Na maioria dos casos, Phoebe pickelli é a quarta espécie mais importante, com 
exceção do critério da dominância, em que Pterocarpus rohrii toma seu lugar. É 
interessante notar que esta última espécie é representada por um indivíduo, que é o de 
maior diâmetro (52 cm) e também o de maior altura (20,5 m) na área estudada. 

De modo geral, para as espécies mais freqüentes, o valor da freqüência relativa 
varia com os diferentes tamanhos de parcela. Esta variação, porém, não é suficiente 
para promover alterações na ordem de importância das espécies. 
 

Tabela 2. Parâmetros fitossociológicos independentes da forma e do tamanho da parcela. N: 
número de indivíduos; DA: densidade absoluta (número de indivíduos por hectare); 
DR:densidade relativa (%); DoA: dominância absoluta (cm2/hectare); DoR: dominância 
relativa (%); VC: valor de cobertura (%). 

Espécie N DA DR DoA DoR VC 

Alchornea sidifolia 29 145 33.72 92531.39 38.72 72.44 

Piptadenia gonoacantha 8 40 9.30 35735.46 14.95 24.26 

Croton floribundus 10 50 11.63 27723.80 11.60 23.23 

Phoebe pickelli 4 20 4.65 10135.09 4.24 8.89 

Andira anthelmia 4 20 4.65 6700.92 2.80 7.46 

Casearia sylvestris 3 15 3.49 6402.50 2.68 6.17 

Pterocarpus rohrii 1 5 1.16 10571.47 4.42 5.59 

Cecropia glazioui 2 10 2.33 7372.16 3.08 5.41 

Archontophoenix cunninghamiana 2 10 2.33 6787.66 2.84 5.17 

Maytenus evonymoides 3 15 3.49 3285.36 1.37 4.86 

Machaerium nictitans 2 10 2.33 5822.39 2.44 4.76 

Citharexylum myrianthum 2 10 2.33 4078.35 1.71 4.03 

Rollinia sericea 1 5 1.16 4814.44 2.01 3.18 

Myrcia tenuivenosa  2 10 2.33 1439.16 0.60 2.93 

Nectandra grandiflora  1 5 1.16 2062.75 0.86 2.03 

Guettarda viburnoides 1 5 1.16 1894.34 0.79 1.96 

Inga sessilis 1 5 1.16 1579.21 0.66 1.82 

Cedrela fissilis  1 5 1.16 1529.48 0.64 1.80 

Copaifera langsdorfii 1 5 1.16 1408.62 0.59 1.75 

Eugenia sphenophylla  1 5 1.16 1408.62 0.59 1.75 

Cyathea delgadii 1 5 1.16 994.72 0.42 1.58 

Cordia ecalyculata 1 5 1.16 841.93 0.35 1.52 

Guarea macrophylla 1 5 1.16 841.93 0.35 1.52 

Casearia decandra 1 5 1.16 787.92 0.33 1.49 

Rollinia cf. sylvatica 1 5 1.16 787.92 0.33 1.49 

Cupania oblongifolia 1 5 1.16 735.69 0.31 1.47 

Endlicheria paniculata 1 5 1.16 701.87 0.29 1.46 

Total 86 430 100 238975.13 100 200 
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Tabela 3. Parâmetros fitossociológicos dependentes da forma da parcela. FA: freqüência 
absoluta (%). FR: freqüência relativa (%). VI: valor de importância. Os números na 
primeira linha indicam as dimensões das parcelas adotadas (em metros). 

Espécie         20 x 10             10 x 10         10 x 5         5 x 5 10 x 10 

 FA FR FA FR FA FR FA FR VI 

Alchornea sidifolia 90 16.98 90 26.47 55.0 29.33 31.25 31.65 98.91 

Croton floribundus 60 11.32 35 10.29 22.5 12.00 11.25 11.39 33.52 

Piptadenia gonoacantha 40 7.55 35 10.29 17.5 9.33 8.75 8.86 34.55 

Phoebe pickelli 40 7.55 20 5.88 10.0 5.33 5.00 5.06 14.77 

Andira anthelmia 20 3.77 15 4.41 7.5 4.00 5.00 5.06 11.87 

Casearia sylvestris 30 5.66 15 4.41 7.5 4.00 3.75 3.80 10.58 

Maytenus evonymoides 20 3.77 15 4.41 7.5 4.00 3.75 3.80 9.27 

Cecropia glazioui 20 3.77 10 2.94 5.0 2.67 2.50 2.53 8.35 

Machaerium nictitans 10 1.89 5 1.47 5.0 2.67 2.50 2.53 6.23 

Pterocarpus rohrii 10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 7.06 

Citharexylum myrianthum 20 3.77 10 2.94 5.0 2.67 2.50 2.53 6.97 

Archontophoenix cunninghamiana 10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 6.64 

Myrcia tenuivenosa           20 3.77 10 2.94 5.0 2.67 2.50 2.53 5.87 

Rollinia sericea 10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 4.65 

Nectandra grandiflora  10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 3.50 

Guettarda viburnoides 10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 3.43 

Inga sessilis 10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 3.29 

Cedrela fissilis  10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 3.27 

Copaifera langsdorfii 10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 3.22 

Eugenia  sphenophylla  10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 3.22 

Cyathea delgadii 10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 3.05 

Cordia ecalyculata 10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 2.99 

Guarea macrophylla 10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 2.99 

Casearia decandra 10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 2.96 

Rollinia cf. sylvatica 10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 2.96 

Cupania oblongifolia 10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 2.94 

Endlicheria paniculata 10 1.89 5 1.47 2.5 1.33 1.25 1.27 2.93 

Total 530 100 340 100 187.5 100 98.75 100 300 
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Figura 5. As espécies arbóreas mais importantes. A: segundo o critério da densidade (número 
de indivíduos); B: segundo o critério da dominância. Reserva da C.U.A.S.O., São 
Paulo, SP. 
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O número de espécies representadas por apenas um indivíduo é alto, 
correspondendo a mais da metade do número total de espécies (Figura 6). 
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Figura 6. Distribuição de freqüências do número de indivíduos amostrados pertencentes a cada 
espécie. 

O valor obtido para o índice de diversidade de Shannon e Wiener (H’) foi de 
2,5715 nats/ind. O de uniformidade de Pielou (E) foi de 0,7802. 
 

Estádio sucessional 
Dentre os indivíduos amostrados, 48% pertencem a espécies pioneiras, 24% são 

secundárias e 28%, de clímax (Figura 7). Assim, 72% pertencem a estádios iniciais de 
sucessão. 
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Figura 7. Proporção, em número de indivíduos, entre as espécies arbóreas pioneiras (Pio), 
secundárias (Sec) e de clímax (Cli) na área estudada. 
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Freqüências de alturas 
A Figura 8 mostra as distribuições de freqüências de altura do total de indivíduos 

e as das três espécies mais importantes. 
A distribuição geral das freqüências das alturas tem a típica forma de sino, 

característica das distribuições normais. As distribuições das espécies mais importantes 
seguem o mesmo padrão básico. Croton floribundus e Piptadenia gonoacantha, porém, 
possuem o pico deslocado para valores mais altos, indicando uma média de altura 
maior que a média geral. 
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Figura 8. Distribuição das freqüências das alturas do total de árvores amostradas e de cada 
uma das três espécies mais importantes. 

Diâmetros 
A distribuição das freqüências de diâmetro apresenta uma grande variação, 

dependendo da categoria sucessional analisada (Figura 9). O conjunto das espécies de 
clímax apresenta uma distribuição em que a primeira classe é a modal, concentrando a 
maioria dos indivíduos. É a típica curva em “J invertido”. Já as espécies pioneiras 
apresentam outro padrão, com moda central e diminuição do número de indivíduos nas 
classes à sua esquerda e direita. As secundárias repetem este mesmo padrão básico, mas 
com uma diminuição menos marcada em direção às extremidades. 
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Figura 9. Distribuição das freqüências de diâmetros do total dos indivíduos amostrados e por 
categoria sucessional. 

Analisando-se a mesma variável por espécie de árvore (Figura 10), é possível 
reconhecer os mesmos tipos básicos de distribuição apresentados pelas diferentes 
categorias sucessionais. Alchornea sidifolia apresenta o mesmo padrão do total das 
espécies pioneiras. Piptadenia gonoacantha e Croton floribundus apresentam classes sem 
freqüência, provavelmente como efeito do baixo número de indivíduos amostrados, 
mas mesmo assim é possível reconhecer o mesmo padrão básico das espécies pioneiras 
e secundárias. As demais espécies apresentam o padrão das espécies de clímax, com a 
classe mais à esquerda sendo a modal. 
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Figura 10. Distribuição das freqüências de diâmetros das três espécies mais importantes e da 
soma das espécies restantes. 

Padrões espaciais horizontais 
A posição de cada uma das árvores dentro das parcelas pode ser vista na Figura 

11. O seu padrão de distribuição espacial na área das parcelas parece ser aleatório, em 
uma análise visual informal e subjetiva. 

A Figura 12 mostra a repartição espacial de plantas consideradas pioneiras (B) e 
de clímax (A). É facilmente reconhecida uma porção de terreno quase exclusivamente 
ocupada por espécies pioneiras e secundárias iniciais, com grande dominância de 
Alchornea sidifolia, que representa a maior parte da área das parcelas. Por outro lado, 
existem porções em que se encontram concentradas as árvores consideradas de clímax. 
É possível, assim, reconhecerem-se duas regiões diferentes, indicadas na Figura 13. 

Os números de indivíduos pertencentes a cada estádio sucessional (Figura 14) 
demonstram nitidamente as diferenças sobre as quais se baseou a divisão. Na área 
menor, as espécies climáxicas representam mais da metade dos indivíduos, e as 
pioneiras se restringem a pouco mais de 1/10. Na área maior, a situação se inverte, com 
as climáxicas não ultrapassando 15% e as pioneiras perfazendo 64 % dos indivíduos. 

Uma análise comparativa da estrutura (Figura 14, Tabela 4 e Tabela 5) e de 
indicativos da diversidade de espécies (Tabela 6) aponta outras diferenças entre as duas 
regiões. 
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A região maior é dominada por Alchornea sidifolia. Esta espécie representa 47% 
do número de indivíduos e 52 % da área basal. As 3 espécies mais importantes são as 
mesmas que na área das parcelas como um todo. 

Na região menor, as espécies mais importantes são Piptadenia gonoacantha, 
Pterocarpus rohrii e Andira anthelmia, seguidas por Machaerium nictitans, Phoebe pickelli e 
Maytenus evonymoides. 

Na área maior, ocorrem 5 espécies raras (36%). Na menor, este número sobe 
para 12 (63%). 

Como resultado final, temos uma uniformidade (E) muito maior na área menor, 
e um índice de diversidade maior do que na área como um todo, apesar do número de 
espécies ser substancialmente menor (Tabela 6). 
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Figura 11. A: As parcelas com a indicação da posição de enraizamento de todas as árvores 
vivas com P.A.P. maior ou igual a 40 cm. Os números indicados são os de identificação 
de cada árvore. B: numeração das parcelas. Reserva da C.U.A.S.O., São Paulo, SP. 
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Figura 12. A: distribuição espacial dos indivíduos de espécies consideradas de clímax (círculos 
preenchidos); pontos: outras árvores. B: distribuição espacial dos indivíduos de 
espécies consideradas pioneiras (círculos vazados); os círculos vazados de linhas mais 
grossas representam Alchornea sidifolia; pontos: outras árvores. Reserva da 
C.U.A.S.O., São Paulo, S.P. 
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Figura 13. As duas regiões que podem ser reconhecidas na área estudada. Em cinza, a região 
de concentração das espécies arbóreas de clímax ou secundárias tardias. Em branco, 
região dominada por espécies pioneiras. Os pontos indicam a posição de 
enraizamento das árvores. 
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Figura 14. Proporção, em número de indivíduos, entre as espécies arbóreas pioneiras (Pio), 
secundárias (Sec) e de clímax (Cli) na região de concentração de climáxicas (A) e na 
região dominada por pioneiras (B). 
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Tabela 4. Parâmetros fitossociológicos independentes da forma e do tamanho das parcelas. 
Árvores da região de concentração das espécies de clímax. N: número de indivíduos; 
DR: densidade relativa (%); Área basal (cm2); DoR: dominância relativa (%); VC: valor 
de cobertura. 

Espécie N DR Área basal DoR VC 
Piptadenia gonoacantha 2 7,41 1771,7924 13,69 21,10 
Pterocarpus rohrii 1 3,70 2114,29384 16,34 20,04 
Andira anthelmia 3 11,11 933,364164 7,21 18,32 
Machaerium nictitans 2 7,41 1164,47704 9,00 16,40 
Phoebe pickelli 2 7,41 1147,18883 8,86 16,27 
Maytenus evonymoides 3 11,11 657,071183 5,08 16,19 
Croton floribundus 2 7,41 939,193214 7,26 14,66 
Rollinia sericea 1 3,70 962,887406 7,44 11,14 
Casearia sylvestris 1 3,70 545,10568 4,21 7,92 
Alchornea sidifolia 1 3,70 412,549507 3,19 6,89 
Nectandra grandiflora  1 3,70 412,549507 3,19 6,89 
Guettarda viburnoides 1 3,70 378,868342 2,93 6,63 
Inga sessilis 1 3,70 315,842985 2,44 6,14 
Copaifera langsdorfii 1 3,70 281,724144 2,18 5,88 
Eugenia sphenophylla  1 3,70 281,724144 2,18 5,88 
Cordia ecalyculata 1 3,70 168,38593 1,30 5,00 
Guarea macrophylla 1 3,70 168,38593 1,30 5,00 
Cupania oblongifolia 1 3,70 147,138745 1,14 4,84 
Endlicheria paniculata 1 3,70 140,37466 1,08 4,79 
Total 27 100 12942,9176 100 200 

 

Tabela 5. Parâmetros fitossociológicos independentes da forma e do tamanho das parcelas. 
Árvores da região dominada por espécies pioneiras. N: número de indivíduos; Área 
basal (cm2); DoR: dominância relativa (%); VC: valor de cobertura. 

Espécie N DR Área basal DoR VC 
Alchornea sidifolia 28 47,46 18093,729 51,92 99,37 
Croton floribundus 8 13,56 4605,5661 13,21 26,77 
Piptadenia gonoacantha 6 10,17 5375,299 15,42 25,59 
Cecropia glazioui 2 3,39 1474,4313 4,23 7,62 
Archontophoenix cunninghamiana 2 3,39 1357,532 3,90 7,28 
Phoebe pickelli 2 3,39 879,82842 2,52 5,91 
Citharexylum myrianthum 2 3,39 815,66908 2,34 5,73 
Casearia sylvestris 2 3,39 735,39531 2,11 5,50 
Myrcia tenuivenosa 2 3,39 287,83171 0,83 4,22 
Andira anthelmia 1 1,69 406,81993 1,17 2,86 
Cedrela fissilis  1 1,69 305,8958 0,88 2,57 
Cyathea delgadii 1 1,69 198,94368 0,57 2,27 
Casearia decandra 1 1,69 157,58329 0,45 2,15 
Rollinia cf. sylvatica 1 1,69 157,58329 0,45 2,15 
Total 59 100 34852,108 100 200 
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Tabela 6. Número de espécies (S), índice de diversidade de Shannon & Wiener (H’) e de 
uniformidade de Pielou (E) do total da área estudada e de cada uma das duas regiões 
que a compõem. 

 S H’ E 
Total 27 2,5715 0,7802 
Área de pioneiras 14 1,891 0,7164 
Área de climáxicas 19 2,8463 0,9666 

DISCUSSÃO 
Neste trabalho, em 86 árvores amostradas, foram encontradas três espécies não 

citadas anteriormente para a reserva. Esta é uma demonstração da importância que 
podem assumir estudos quantitativos na contribuição para o conhecimento florístico de 
uma determinada área. Também o levantamento fitossociológico realizado por 
GORRESIO-ROIZMAN (1993) na reserva demonstrou a ocorrência de 6 espécies não 
anteriormente encontradas na área, apesar do levantamento florístico realizado por 
ROSSI (1994) para as arbóreo-arbustivas. Enquanto em levantamentos florísticos 
clássicos são coletadas apenas as plantas encontradas em floração, nos estudos 
fitossociológicos todos os indivíduos são marcados e coletados, mesmo se não férteis 
no momento. Assim, plantas que não floresceram ou que simplesmente não foram 
avistadas neste estado não são incluídas em levantamentos florísticos, mas são 
registradas em trabalhos fitossociológicos. 

A proporção dos tipos de dispersão de sementes entre as espécies de árvores 
encontrada é muito parecida com aquela registrada por MORELLATO & LEITÃO-FILHO 

(1992) para árvores do dossel na Serra do Japi (Jundiaí, SP), que por sua vez é 
“semelhante a outras florestas semidecíduas do sudeste do Brasil” (MORELLATO & 
LEITÃO-FILHO 1992). A dispersão pelo vento, menos freqüente que a zoocórica, está 
associada às grandes alturas das árvores em Pterocarpus rohrii, Piptadenia gonoacantha e 
Machaerium nictitans e à deciduidade em Cedrella fissilis. As duas características tornam 
eficiente tal modo de dispersão. 

Quanto à suficiência amostral, nenhuma das curvas apresenta um patamar 
nítido; não há, assim, indicação clara de que uma suficiência tenha sido alcançada. A 
análise em relação à área amostrada indica uma função linear, ou seja, de nenhuma 
tendência de chegada a um patamar, no intervalo analisado. GORRESIO-ROIZMAN (1993), 
no seu levantamento, obteve suficiência em uma área amostrada um pouco (25%) 
maior, tendo amostrado 72 espécies. A autora, porém, incluiu árvores de PAP até no 
mínimo 10 cm, amostrando, assim, seis vezes mais indivíduos do que este trabalho. 
Neste sentido, seu esforço amostral foi muito maior, possibilitando o alcance de 
suficiência. 

Os diferentes parâmetros fitossociológicos utilizados: dominância, densidade e 
freqüências com diversos tamanhos de parcela, dão informações sobre a importância de 
cada espécie em diferentes escalas de tamanho. A freqüência com maior tamanho de 
parcela, passando pelas freqüências com parcelas menores, a densidade e a dominância 
vão, sucessivamente, fornecendo informações sobre escalas de granulação cada vez 
mais fina. Assim, normalmente os valores de freqüência com parcelas de 5 x 5 m, muito 
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próximas do tamanho dos próprios indivíduos arbóreos, são muito semelhantes aos 
valores de densidade. 

De maneira geral, porém, não ocorrem inversões na ordem de importância das 
espécies porque, a menos que haja grandes diferenças de agrupamentos em escalas 
diversas, uma espécie tende a ser consistentemente mais importante que as outras 
através das escalas, especialmente quando estas não são muito diferentes entre si, como 
é o caso aqui. 

Dentre as espécies com árvores de maiores tamanhos (média de área basal / 
indivíduo > 0,010 m2) registradas por GORRESIO-ROIZMAN (1993) para outra área da 
reserva da CUASO, as mais importantes, em termos de dominância, foram, nesta 
ordem: Alchornea sidifolia, Croton floribundus, Machaerium nictitans, Cordia ecalyculata, 
Machaerium villosum, Maytenus evonymoides  e, Inga sessilis. Todas estas espécies, com 
exceção de M. villosum, ocorreram também no presente levantamento. Algumas, porém, 
como C. ecalyculata e I. sessilis, ocorreram com apenas um indivíduo. 

As duas espécies de maior dominância no levantamento de GORRESIO-ROIZMAN 

(1993), Alchornea sidifolia e Croton floribundus, ocupam respectivamente o primeiro e 
terceiro lugares no presente trabalho. Piptadenia gonoacantha, a segunda espécie mais 
importante, é inconspícua na área de GORRESIO-ROIZMAN (1993), com densidade 
absoluta de 8 indiv./ha e dominância de 0,01 m2/ha, contra respectivos 40 indiv./ha e 
3,57 m2/ha na área deste trabalho. 

É possível perceber-se, assim, uma grande variação, da presença de Piptadenia 
gonoacantha, o que não ocorre com Alchornea sidifolia e Croton floribundus, presentes em 
grandes quantidades em ambas as áreas. Nota-se, porém, que as duas espécies têm 
maiores dominância e densidade absolutas na região do presente estudo, mesmo 
comparando-se com os valores de GORRESIO-ROIZMAN (1993), que incluem árvores até 
10 cm de PAP (Tabela 7). 

Tabela 7. Valores comparativos de densidade absoluta (indivíduos/ha) e dominância absoluta 
(m2/ha) de duas das espécies mais importantes no levantamento de GORRESIO-
ROIZMAN (1993) e no presente levantamento. 

Espécie Densidade absoluta Dominância absoluta 
 GORRESIO-ROIZMAN Este trabalho GORRESIO-ROIZMAN Este trabalho 
Alchornea sidifolia 108 145 4,38 9,25 
Croton floribundus 44 50 1,83 2,77 

 
A própria dominância absoluta total encontrada pela autora (24,09 m2/ha) é 

pouco maior que a estimada neste trabalho (23,89 m2/ha), apesar da análise mais ampla 
de GORRESIO-ROIZMAN (1993), o que indica uma dominância maior, em componentes 
comparáveis, no trecho estudado aqui. 

Uma análise do gráfico de distribuição de áreas basais feito por GORRESIO-
ROIZMAN (1993) a partir do valor de 150 cm2 também indica um número menor de 
árvores por hectare na sua área (324 contra 410). 

A porcentagem de espécies raras, consideradas como sendo aquelas que 
apresentaram apenas um indivíduo, é maior do que qualquer uma citada por MARTINS 
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(1993) para matas no estado de São Paulo, sendo quase o dobro dos 28% encontrados 
por GORRESIO-ROIZMAN (1993). Esta autora considera que quanto mais alta esta 
porcentagem, maior o número de espécies que deixaram de ser representadas. Esta 
visão concorda com a não suficiência amostral sugerida pelas curvas “espécies x área”. 

O índice de diversidade de Shannon & Wiener (H’) encontrado (2,57) é mais 
baixo que os valores citados para outros trechos de mata no estado de São Paulo 
(GOMES 1992; MARTINS 1993; GORRESIO-ROIZMAN 1993). Duas condições, além da 
hipótese óbvia da menor diversidade real na área, contribuem para isso: (1) o critério de 
inclusão relativamente alto, que em outros trabalhos, costuma ficar entre 5 cm e 10 cm 
de DAP e no presente trabalho é de 12,7 cm. (2) A área de amostragem é relativamente 
pequena. Ambas levam a um baixo número de indivíduos amostrados, aumentando a 
chance de se amostrar apenas parte da diversidade da floresta, não captando, no 
primeiro caso, toda a variação vertical e, no segundo, a horizontal. Estes são também os 
motivos básicos para a não obtenção de suficiência amostral e da existência de grande 
proporção de espécies raras na amostra. Deve-se ter em mente, porém, que o critério de 
inclusão e a área amostrada foram estabelecidos visando ao trabalho posterior de 
análise da estrutura do componente epifítico. 

O índice de uniformidade de Pielou (E) encontrado (0,78) também é baixo em 
relação a outras áreas do estado (GOMES 1992; GORRESIO-ROIZMAN 1993), e espelha a 
dominância de Alchornea sidifolia na amostra.  

A análise de estádio sucessional indica claramente uma vegetação nos estádios 
iniciais de sucessão, o que confirma a condição de mata secundária atribuída à 
vegetação no local (MEGURO et al. 1979ab, 1980; CERSÓSIMO 1993; GORRESIO-ROIZMAN 

1993; HASUI 1994). 
Analisando-se a distribuição das alturas máximas das árvores, parece não ocorrer 

uma estratificação vertical, no sentido de se ter uma maior concentração de copas em 
alguns níveis de altura determinados. De certa forma, este resultado é esperado, uma 
vez que se buscou, através do critério de inclusão, amostrar aquelas árvores que 
compõem o dossel da mata, ou seja, o estrato dominante. Assim, os dados indicam 
ausência de estratificação neste componente da vegetação. Isto não significa, 
necessariamente, que não ocorre estratificação vertical na floresta como um todo. 

É interessante notar que espécies de árvores distintas, porém, parecem ocupar 
espaços diferentes com relação à altura. Piptadenia gonoacantha é a espécie com árvores 
mais altas no trecho examinado, seguida por Croton floribundus. A altura dos indivíduos 
de Alchornea sidifolia é aparentemente similar ao do conjunto das árvores. 

GORRESIO-ROIZMAN (1993), embora tendo estudado um componente muito mais 
amplo da vegetação no local, também não encontrou estratificação nítida na mata. 

A distribuição de freqüências de diâmetro pode ser utilizada na inferência da 
dinâmica de populações de árvores. O pressuposto básico que se toma ao fazer este 
tipo de inferência é o de que o diâmetro do tronco é aproximadamente proporcional à 
idade da árvore (DAUBENMIRE 1968 apud MARTINS 1993). Existem várias ressalvas a se 
fazer ao método (MARTINS 1993; GOMES 1992) mas de maneira geral, a forma da 
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distribuição pode ser interpretada em termos do desenvolvimento futuro da população. 
Dois padrões básicos são reconhecidos: 

(1) Uma população estável ou em crescimento apresentaria uma distribuição 
semelhante a uma série geométrica decrescente, com a classe de menor diâmetro tendo 
maior freqüência e esta diminuindo nas classes de diâmetro maior (MARTINS 1993). 
Desta forma, a sobrevivência da população estaria garantida pelo grande número de 
indivíduos jovens , mesmo havendo grande mortalidade. 

(2) Uma população com diminuição progressiva das freqüências em direção às 
classes de diâmetro mais baixos se encontraria em declínio, pois mesmo havendo 
sobrevivência de todos os indivíduos jovens, a população acabaria por diminuir de 
tamanho.  

A distribuição de freqüências do total de árvores, sob este aspecto, não é 
claramente reconhecida como pertencendo a um dos dois grupos. A divisão por 
categoria sucessional, porém, traz luz sobre a questão. O grupo das espécies 
consideradas de clímax apresenta uma distribuição próxima ao primeiro tipo, indicando 
um crescimento, ou pelo menos estabilidade, do conjunto dessas árvores na 
comunidade. 

As árvores de espécies secundárias apresentam um padrão que indica declínio da 
população. O mesmo padrão básico, de forma ainda mais acentuada, ocorre também 
nas pioneiras. Estes diferentes padrões de distribuição corroboram a divisão feita das 
espécies em categorias sucessionais, e sugere uma divisão básica em (1) espécies de 
clímax e (2) espécies pioneiras e secundárias, já que apresentaram o mesmo padrão 
básico. 

A população de Alchornea sidifolia, a maior no trecho estudado, também 
apresenta um padrão de declínio; Croton floribundus e Piptadenia gonoacantha apresentam 
ausência total de representantes nas classes diamétricas mais baixas, o que pode indicar 
a já não-regeneração da população e não apenas seu declínio; é mais provável, porém, 
que o resultado obtido seja devido apenas ao pequeno tamanho da amostra (10 e 8 
indivíduos, respectivamente). 

O cenário geral indicado pela análise de dinâmica de populações é o de uma 
vegetação em processo de modificação intensa, com substituição das populações mais 
abundantes no momento, de espécies pioneiras e secundárias, por espécies de clímax. 
Como existem no local muito mais espécies de clímax do que pioneiras e secundárias, é 
de se esperar, no futuro, também um aumento na diversidade no trecho estudado, pela 
maior equabilidade entre as espécies mais importantes. Esta visão está de acordo com a 
análise de estádio sucessional citada anteriormente. 

A comparação da distribuição de freqüências de área basal do total de indivíduos 
deste trabalho com a parcela correspondente das árvores amostradas por GORRESIO-
ROIZMAN (1993) demonstra diferenças entre os dois trechos (Figura 15). A distribuição 
desta última apresenta maior concentração de indivíduos na extremidade esquerda da 
distribuição, indicando uma maior estabilidade, em termos da dinâmica de populações, 
em sua área. 
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Figura 15. Distribuições de freqüências de área basal relativas ao levantamento fitossociológico 
de GORRESIO-ROIZMAN (1993) e este trabalho. 

Padrões espaciais horizontais 
As afirmações feitas até o presente momento nesta discussão referem-se ao 

trecho de mata como um todo, desconsiderando-se eventuais variações internas 
existentes. O mapeamento dos indivíduos, porém, possibilitou uma análise mais 
aprofundada da comunidade, revelando padrões interessantes. Basicamente, a área 
estudada pode ser considerada como um mosaico formado por duas regiões com 
características distintas. As duas fases são reconhecidas pela concentração diferencial de 
espécies de clímax e de estádios iniciais da sucessão (notadamente Alchornea sidifolia), e 
podem ser interpretadas, basicamente, como áreas em diferentes estádios sucessionais. 

As proporções entre números de indivíduos das diversas categorias sucessionais, 
a fitossociologia, a diversidade (H’) e uniformidade (E) encontradas concorrem para esta 
interpretação. 

A área maior, onde se concentram os indivíduos de espécies pioneiras, apresenta 
grande dominância por Alchornea sidifolia e relativamente poucas espécies, levando a 
índices de diversidade e uniformidade baixos. Isto, em conjunto com a análise de 
estádio sucessional, leva à conclusão de se tratar de área nos estádios iniciais de 
sucessão, caracterizando a pouca idade da vegetação neste trecho. 

A outra área, embora menor, apresenta um número maior de espécies, muito 
mais uniformemente distribuídas em sua contribuição na formação da vegetação. 
Como conseqüência, apresenta um índice de equabilidade (E) altíssimo, mesmo se 
comparado com outras áreas do Estado de São Paulo (GOMES 1992; GORRESIO-ROIZMAN 

1993), e uma diversidade (H’) maior do que a do trecho amostrado como um todo. A 
análise de estádio sucessional indica, para esta fase, um estádio tardio. 

A identificação das duas regiões explicita a condição da mata da reserva da 
CUASO, já expressa por ROSSI (1994) como “um mosaico de áreas em diversos estádios 
de degradação e regeneração”. 

A localização mais periférica da região em estádio inicial é congruente com a 
suposição de uma interferência antrópica na área, provavelmente com a derrubada total 
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da vegetação ali existente. O mapa da mancha de mata que mais tarde viria a ser a 
reserva, produzido por JOLY (1950), apresenta contorno nitidamente diferente do 
observado hoje em dia, indicando interferências importantes nos últimos 50 anos, 
principalmente próximas à borda da mata. 

O estabelecimento de novas parcelas, contíguas às utilizadas no presente estudo, 
e sua análise fitossociológica, em conjunto com o mapeamento, contribuiria para a 
verificação da consistência da divisão em duas regiões, adotada neste trabalho. 
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CAPÍTULO 3                                                        

A FLORÍSTICA DE EPÍFITAS VASCULARES NA 

MATA DA RESERVA DA CUASO,                        
SÃO PAULO, SP 

INTRODUÇÃO 
O conhecimento acerca dos remanescentes da cobertura vegetal da cidade de 

São Paulo é restrito a alguns trabalhos florísticos e fitossociológicos, isolados (USTERI 
1911; DE VUONO 1985; GOMES 1992; GORRESIO-ROIZMAN 1993; TABARELLI 1994; KNOBEL 

1995) ou sob a forma de projetos mais amplos (MELHEM et al. 1981). Não existe um 
único fragmento florestal na cidade que possua sequer uma lista completa das suas 
espécies de plantas vasculares. 

Na reserva da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, campus da USP 
em São Paulo, o trabalho de ROSSI (1994) foi o primeiro passo no sentido de se conhecer 
profundamente a flora da área. A autora, porém, estudou apenas plantas arbóreas e 
arbustivas. A florística de outras formas de vida não é conhecida em profundidade. 

Este trabalho faz uma contribuição ao conhecimento florístico da reserva, 
através do estudo daquelas plantas vasculares que são usualmente encontradas, durante 
alguma fase da vida, sobre outras plantas, sem, porém, parasitá-las, tratadas aqui sob a 
denominação comum de epífitas. 

As epífitas vasculares no Brasil raramente receberam atenção especial do ponto 
de vista florístico (AGUIAR et al. 1981; WAECHTER 1986; WAECHTER 1992; CERVI et al. 
1988). 

OBJETIVOS 
São objetivos deste trabalho: 
• Contribuir para o conhecimento da mata da reserva da Cidade Universitária 

Armando de Salles Oliveira, em seu componente epifítico vascular. 
• Identificar as espécies de epífitas vasculares presentes no local e tornar 

possível o seu reconhecimento através de chaves de identificação e da 
descrição das espécies.  

• Comparar as informações obtidas com as existentes para outras localidades , a 
fim de fazer inferências sobre a influência das condições locais sobre a flora 
de epífitas. 

• Fornecer subsídios para posterior estudo da estrutura do componente de 
epífitas vasculares no mesmo local. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Local de Estudo 
A Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” (CUASO), da Universidade 

de São Paulo (USP), localiza-se no bairro do Butantã, em São Paulo, SP. Em seu interior, 
próxima às coordenadas geográficas 46o43’W e 23o33’S, localiza-se a reserva estudada 
neste trabalho, com uma área de 102.100 m2, situada no vale de um riacho, que se 
estende na direção S-N, em terreno com desnível de 30 metros entre as partes mais 
altas, a 765 m, e as mais baixas, a 735 m, onde há um pequeno lago formado por 
represa. 

A área situa-se na bacia de São Paulo, caracterizada por depósitos do Terciário e 
Quaternário (JOLY 1950). O solo é essencialmente argiloso, ácido, pobre em nutrientes, 
com altos teores de alumínio e capacidade de campo de 40,4g / 100ml de solo 
(VARANDA 1977). 

A média de umidade relativa do ar fica ao redor de 80%. Durante todo o ano 
predominam os ventos de origem marítima, de direção SE (VARANDA 1977). O clima é 
do tipo Cwa, de KÖPPEN (1948): temperado chuvoso, com média anual de temperatura 
de 19,2 oC e precipitação média anual de 1207 mm. As temperaturas médias mensais 
oscilam entre 14 oC (junho) e 23 oC (fevereiro). As precipitações médias mensais vão de 
230 mm (janeiro) a 40 mm (agosto), quando ocorre déficit hídrico no solo (GORRESIO-
ROIZMAN 1993). 

 Grande parte da área da reserva é coberta por mata mesófila semi-decídua 
secundária (CERSÓSIMO 1993), considerada por ROSSI (1994) como um mosaico de áreas 
em diversos estádios de degradação e regeneração, que representa um dos poucos 
remanescentes da cobertura florestal na cidade de São Paulo, com cerca de 130 espécies 
arbustivo-arbóreas (ROSSI 1994). 

O local foi e continua sendo objeto de estudos de pesquisadores e alunos do 
Instituto de Biociências (JOLY 1950; VARANDA 1977; MEGURO et al. 1979ab, 1980; 
BRANDÃO 1980; CERSÓSIMO 1993; GORRESIO-ROIZMAN 1993; HASUI 1994; ROSSI 1994).  

Obtenção de dados 

Coleta 
As epífitas, via de regra, não podem ser coletadas com tesoura de poda alta, pois 

normalmente são ervas para cuja identificação é muitas vezes necessária a coleta da 
planta inteira, como no caso das Polypodiaceae, em que escamas do rizoma são 
caracteres taxonômicos importantes. Fez-se necessário, assim, o acesso direto ao alto 
das árvores. Apenas recentemente têm sido desenvolvidas técnicas para resolver este 
problema de acesso, motivo pelo qual os trabalhos mais antigos envolvendo epífitas 
foram feitos observando-as a partir do chão, com auxílio de lunetas ou telescópios (por 
exemplo WENT 1940) ou coletando-as em galhos caídos. 
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MITCHELL (1982 apud NADKARNI 1988) fez um resumo dos métodos de acesso ao 
dossel. Entre eles estão: construção de torres permanentes; subida no tronco com o 
auxílio de garras ou escadas; construção de plataformas nas copas das árvores e 
instalação de redes de cordas; construção de andaimes aéreos; métodos mistos, como o 
uso de balões de ar quente e helicópteros; e escalada livre do tronco, usando técnicas de 
corda simples (“single-rope techniques”). Esta última foi desenvolvida por PERRY (1978a) 
e utilizada por ele em conjunto com a rede de cordas (PERRY & WILLIAMS 1981) para 
estudar a floresta tropical na Costa Rica (PERRY 1984, 1991). O método, também 
utilizado durante este trabalho para a subida nas árvores da reserva, foi descrito por 
NADKARNI (1988): 

A técnica é não-destrutiva para a árvore, relativamente barata, rapidamente 
instalável e facilmente aprendida, além de minimizar o contato com o tronco das 
árvores e seus espinhos e animais potencialmente perigosos. Oferece um máximo de 
flexibilidade, já que exige apenas um galho livre, relativamente resistente, capaz de 
suportar o peso do pesquisador mais equipamento, localizado em uma altura maior do 
que a que se deseja atingir. 

O processo de escalada está ilustrado na Figura 1. Primeiramente, é preciso 
instalar a corda (Figura 1A). Isto é feito atirando-se um fio de nylon (linha de pesca) 
atado a um peso de chumbo por sobre o(s) galho(s) escolhido(s), com o auxilio de uma 
atiradeira (Figura 1B). O peso de chumbo, além de possibilitar o uso da atiradeira, deve 
trazer a ponta do fio de nylon que passou por cima do galho de volta ao chão. Lá ele é 
amarrado a um fio mais grosso, que é puxado até ocupar o lugar do fio de nylon. Este 
fio mais grosso é usado para içar uma corda-padrão de escalada; uma das pontas desta 
é, então, amarrada no tronco da própria árvore ou de outra qualquer. A outra ponta é 
usada para a subida, através do uso de uma cadeirinha de alpinismo (“baudrier”), alças 
para os pés e duas peças de metal que envolvem a corda e permitem o seu 
deslizamento em apenas um sentido (“ascenders”) (Figura 1C). Uma alternativa mais 
barata para os “ascenders”, ainda que menos segura e menos rápida na subida, é o uso 
de alças presas à corda através do “nó de Prussik” (Figura 1E). A Figura 1F mostra como 
o nó é feito. Sobe-se pelo apoio intercalado na cadeirinha e nas alças para os pés, 
enquanto o outro “ascender” é levado para cima, ao longo da corda (Figura 1D). A 
subida pode ser interrompida a qualquer momento, para descanso ou feitura de 
observações e anotações. A descida é feita revertendo-se o processo ou através de 
técnica de descida rápida pela corda (“rappel”), usando um “oito” (Figura 1G) ou outro 
instrumento apropriado. Recomendações sobre o método de instalação do oito para 
posterior descida foram feitas por LAMAN (1995). O equipamento necessário pode ser 
carregado em uma mochila apenas, permitindo grande mobilidade dentro da mata. A 
corda pode ser instalada em 30 minutos e são precisos de 5 a 10 minutos para subir 30 
metros com “ascenders”. Com “prussik”, o tempo é maior. Após a desinstalação da 
corda, é possível deixar um fio de nylon para facilitar a reinstalação.  
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Figura 1. O método de escalada em árvores. A: instalação da corda. B: dispositivo com 
atiradeira para o início da instalação. C: “ascender”, utilizado ligado à cadeirinha e às 
alças dos pés; D: o método sendo utilizado; E: o nó de Prussik, alternativa  para o 
“ascender”; F: seqüência para se fazer o Prussik; G: o “oito”, instrumento de descida 
pela corda, e sua utilização. (modificado de NADKARNI 1988). 
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Outro método utilizado durante este trabalho para a escalada de árvores foi o 
“método das peconhas”, apresentado por OLIVEIRA & ZAÚ (1995). Ele é indicado para 
subida em árvores de tronco longo, sem muitas ramificações, uma vez que se sobe 
diretamente pelo tronco, com a utilização de dois laços, um preso à cadeirinha e outro a 
uma pequena escada de corda com três degraus de madeira. A ascensão é feita de 
maneira análoga à subida na corda, apoiando-se ora o corpo na cadeirinha, ora os pés 
na escada. Quando ocorre o apoio na escada, começa-se pelo degrau de baixo e sobe-se 
até o degrau superior antes de fixar o laço da cadeirinha em um ponto mais alto, o que 
permite uma ascensão mais rápida do que se houvesse apenas um apoio para os pés 
(um degrau). Uma das vantagens deste método é que ele dispensa a instalação da corda 
na árvore, procedimento que às vezes oferece problemas. Com o uso destes dois 
métodos ficou viável o acesso direto às epífitas. 

Procurou-se andar por toda a extensão da reserva, não seguindo trilhas 
determinadas, e observando as epífitas a partir do chão. Em algumas ocasiões também 
foi feita a escalada de árvores grandes, à procura de exemplares que não pudessem ser 
avistados de baixo.  

Foram coletadas as plantas encontradas em estado fértil e aquelas que, mesmo 
não apresentando flor ou fruto, eram reconhecidas como sendo diferentes das já 
coletadas anteriormente. No caso das Orchidaceae, plantas raras na reserva, uma parte 
de planta era coletada, tomando-se o cuidado de deixar uma parte que assegurasse a 
sobrevivência dela no local. A parte coletada era mantida em cultivo à espera da 
floração, para posterior identificação. 

Também foram feitas observações do lado de fora da reserva, principalmente de 
árvores nas suas imediações e daquelas que compõem a arborização urbana de São 
Paulo, em busca da presença das espécies de epífitas observadas dentro da reserva. 

Identificação 
Uma vez coletado, o material vegetal foi prensado e seco em estufa do 

Departamento de Ecologia Geral do Instituto de Biociências da Universidade de São 
Paulo. 

A identificação das epífitas foi feita através do auxílio de pesquisadores e/ou 
consulta à bibliografia, assim como através de comparacão com material do herbário do 
Instituto de Botânica. Procurou-se identificar as plantas no nível de espécie, o que não 
foi possível apenas no caso de uma Orchidaceae da qual não se conseguiu material 
fértil.  

As descrições dos gêneros e espécies foram baseadas em bibliografia. Os termos 
morfológicos nas descrições são usados de acordo com FERRI et al. (1981). As 
abreviações dos nomes de autores foram feitas segundo BRUMMITT & POWELL (1992). 
Os sistemas de classificação adotados foram os de CRONQUIST (1981) para as 
Magnoliophyta e TRYON & TRYON (1982) para as Pteridophyta. 

A seguir é indicado o modo de identificação e a bibliografia utilizada para cada 
uma das famílias: 
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Araceae - Identificação através de comparação com material de herbário, auxílio 
de Lúcia Rossi (Instituto de Botânica), Cássia Mônica Sakuragui e Waldir Mantovani 
(Universidade de São Paulo). Bibliografia: ENGLER & KRAUSE (1913), MAYO (1991), REITZ 
(1957). 

Araliaceae - Identificação através de consulta à bibliografia. Bibliografia: GRAF 

(1986), HARMS (1898). 
Bromeliaceae - Identificação: através de comparação com material do Instituto 

de Botânica, auxílio de Waldir Mantovani e João Vicente Coffani Nunes (Universidade 
de São Paulo). Bibliografia: REITZ (1983), SMITH & DOWNS (1977, 1979), WANDERLEY & 
MOLLO (1992). 

Cactaceae - Identificação através de chaves, auxílio de Waldir Mantovani. 
Bibliografia: BRITTON & ROSE (1963), SCHEINVAR (1985). 

Moraceae - Identificação através de comparação com material do Instituto de 
Botânica, auxílio de Waldir Mantovani. Bibliografia: CARAUTA (1989), ROSSI (1994). 

Orchidaceae - Identificação: Eduardo L. M. Catharino e Fábio de Barros (Instituto 
de Botânica). Bibliografia: BARROS (1983), HOEHNE (1945,1949), KRÄNZLIN (1922, 1926), 
SCHLECHTER & HOEHNE (1926). 

Piperaceae - Identificação através de chaves e comparação com material de 
herbário, auxílio de Waldir Mantovani. Bibliografia: GUIMARÃES et al. (1984), YUNCKER 

(1974) 
Pteridophyta - Identificação: Elizabete A. Lopes (Instituto de Botânica). 

Bibliografia: LELLINGER (1988), SEHNEM (1968, 1970), SOTA (1960), TRYON & STOLZE 

(1993), TRYON & TRYON (1982).  

Análise de dados 
Foram elaboradas chaves de identificação nos níveis de família, gênero e espécie. 

Para permitir a identificação das espécies epifíticas em campo, em qualquer período do 
ano, foi efetuada uma chave baseada em características vegetativas. 

No intuito de se  investigar a importância das epífitas na composição florística da 
reserva, foi feito um levantamento de todos os taxa de plantas vasculares citados para a 
área, nos trabalhos de JOLY (1950), VARANDA, (1977), CERSÓSIMO (1993), GORRESIO-
ROIZMAN (1993), HASUI (1994), ROSSI (1994) e GROPPO (não publicado). Procurou-se 
fazer a atualização da nomenclatura, evitando que a mesma planta fosse apresentada 
duas vezes com nomes diferentes. 

O produto desse levantamento é a primeira tentativa de estabelecimento de uma 
lista florística completa para a reserva. 

A forma de crescimento de cada táxon foi registrada, assim como foi indicado se 
a planta era provavelmente nativa ou introduzida na reserva. As formas de crescimento 
foram divididas em 6 tipos básicos: (1) árvores e arvoretas; (2) arbustos e subarbustos; 
(3) ervas terrestres; (4) lianas e trepadeiras, (5) epífitas e hemiepífitas e (6) 
hemiparasitas. 
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A partir da lista de taxa, foi calculada a porcentagem, em número de espécies, de 
cada forma de crescimento. 

A fim de possibilitar a melhor avaliação dos dados sobre a florística de epífitas 
vasculares, foram obtidas na literatura informações sobre cerca de 20 outras florestas 
tropicais e uma área de cerrado amazônico, correspondentes àquelas geradas por este 
trabalho: o número de espécies de epífitas presentes; o número de famílias a que 
pertencem; o número de espécies presentes em cada família; a porcentagem, em termos 
do número de espécies, das epífitas na flora vascular local. Nessas análises considerou-
se o termo “epífita” em seu sentido mais amplo, incluindo hemiepífitas primárias e 
secundárias e epífitas facultativas, mas excluindo-se hemiparasitas e epífitas acidentais. 
Devido à disparidade existente entre os diversos sistemas de classificação de 
Pteridophyta, estas foram consideradas como sendo um único grupo, seguindo o 
critério adotado por GENTRY & DODSON (1987a). Foram consideradas apenas as 
espécies nativas e, no caso da reserva da CUASO, incluiu-se também as espécies citadas 
por outros autores mas cuja presença na área não foi confirmada durante este trabalho. 

Para verificar-se a importância do fator precipitação na determinação da 
importância florística foram feitas regressões estatísticas de: 

• o número de famílias de epífitas,  
• o número de espécies de epífitas e  
• a porcentagem representada por epífitas na flora vascular local (em número de 

espécies) 
sobre a precipitação. Para cada caso, foram feitas as regressões linear, logarítmica, 
exponencial e de potência e calculados os coeficientes de determinação da regressão (r2) 
correspondentes, utilizando-se o programa Microsoft Excel 4.0. Foi considerada como 
melhor regressão aquela que apresentou maior r2. 

RESULTADOS 
Durante este trabalho foram encontradas no interior da reserva 38 espécies de 

epífitas vasculares, pertencentes a 20 gêneros de 9 famílias. Deste total, três são 
exóticas. A Figura 2 mostra a distribuição do número de espécies por família.  
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Figura 2. Distribuição do número de espécies por família de epífitas e hemiepífitas vasculares 
na reserva da C.U.A.S.O., São Paulo, SP. POLY: Polypodiaceae; BROM: Bromeliaceae; 
ORCH: Orchidaceae; ARAC: Araceae; MOR: Moraceae; CACT: Cactaceae; PIPE: 
Piperaceae; BLEC: Blechnaceae; ARAL: Araliaceae. 

Relação de espécies  
A seguir são apresentadas as epífitas da mata da reserva segundo sua 

organização taxonômica. Em negrito aparecem as plantas citadas por outros autores 
para a reserva e não encontradas durante este trabalho. O asterisco indica plantas que 
provavelmente não são nativas do local. 

Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
 Araliaceae Juss. 
  Schefflera J.R.Forst. & G.Forst. 
   S. actinophylla (Endl.) Harms* 
 Cactaceae Juss. 
  Rhipsalis Gaertn. 
   R. baccifera (J.F.Miller) Stearn 
   R. capilliformis F.A.C.Weber 
   R. trigona Pfeiff. 
 Moraceae Link. 
  Ficus L. 
   F. enormis (Mart. ex Miq.) Miq. 
   F. insipida Willd. 
   F. microcarpa L.f.* 
   F. organensis (Miq.) Miq. 
 Piperaceae C.Agardh 
  Peperomia Ruiz & Pav. 
   P. urocarpa Fisch. & C.A.Mey. 
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Liliopsida 
 Araceae Juss. 
  Philodendron Schott 
   P. bipinnatifidum Schott ex Endl. 
   P. erubescens K.Koch & Augustin* 
   P. imbe Schott 
   P. sonderianum Schott ex Endl. 
 Bromeliaceae Juss. 
  Aechmea Ruiz & Pav. 
   A. bromeliifolia (Rudge) Baker 
   A. distichantha Lem. 
   A. lingulata Baker1 
   A. nudicaulis (L.) Griseb. 
  Billbergia Thunb. 
   B. zebrina (Herb.) Lindl. 
  Tillandsia L. 
   T. geminiflora Brongn. 
   T. recurvata (L.) L. 
   T. stricta Sol. 
   T. tenuifolia L.2 
   T. usneoides L.3 
  Vriesea Lindl. 
   V. gigantea Gaudich. 
 Orchidaceae Juss. 
  Campylocentrum Benth. 
   C. linearifolium Schltr. ex Mansf.  
  Epidendrum L. 
   E. sp. 
  Eurystyles Wawra 
   E. cotyledon Wawra 
  Notylia Lindl. 
   N. longispicata Hoehne & Schltr. 
  Oncidium Sw. 
   O. pumilum Lindl. 
  Polystachya Hook. 
   P. estrellensis Reichb.f. 

                                                
1ROSSI (1994) 
2JOLY (1950), citada como Tillandsia pulchella Hooker 
3JOLY (1950) 
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Pteridophyta 
 Blechnaceae (C. Presl.) Copel. 
  Blechnum L. 
   B. binervatum (Poir.) C.V.Morton & Lellinger 
 Polypodiaceae Bercht. & J.Presl 
  Campyloneurum C.Presl 
   C. major (Hieron. ex Hicken) Lellinger 
  Microgramma C.Presl 
   M. squamulosa (Kaulf.) de la Sota 
   M. vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. 
  Pleopeltis Humb. & Bonpl. ex Willd. 
   P. angusta Humb. & Bonpl. ex Willd. 
   P. astrolepis (Liebm.) Fourn. 
  Polypodium L. 
   P. aureum L. 
   P. catharinae Langsd. & Fisch. 
   P. hirsutissimum Raddi 
   P. triseriale Sw.  

Importância com relação a outras formas 
 No Apêndice II estão relacionadas as 344 espécies de plantas vasculares 

citadas para a reserva, assim como as suas respectivas formas de crescimento. Deste 
total, 42 espécies provavelmente não são nativas. A Figura 3 demonstra o número e a 
proporção de cada forma de crescimento na flora da reserva, levando-se em conta 
apenas as espécies nativas. As árvores constituem o maior grupo, com quase a metade 
das espécies. Lianas e trepadeiras, arbustos e subarbustos e ervas terrestres ocorrem em 
número aproximadamente igual. Epífitas e hemiepífitas são menos abundantes, 
representando pouco mais de 1/10 das espécies de plantas vasculares. Há apenas uma 
espécie de hemiparasita. 
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Figura 3. Número e porcentagem de espécies de diversas formas de crescimento. Arv: árvores; 
Lia: trepadeiras e lianas; Arb: arbustos e subarbustos; Herb: ervas terrestres; Epif: 
epífitas e hemiepífitas; Para: hemiparasitas. A: números absolutos de espécies. B: 
números relativos (expressos em %). Consideradas apenas as espécies nativas. 
Reserva da C.U.A.S.O., São Paulo, S.P. 
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Descrição e comentários 

Magnoliophyta 
Chave para as famílias de Magnoliophyta 

1. Plantas áfilas.......................................................................................................Cactaceae 
1’. Plantas com folhas .......................................................................................................... 2 

2. Folhas pecioladas .................................................................................................... 3 
3. Plantas com látex ............................................................................... Moraceae 
3’. Plantas sem látex............................................................................................. 4 

4. Folhas digitadas, estípula axilar ..................................................... Araliaceae 
4’. Folhas inteiras, pinatífidas ou sagitadas, sem estípula axilar ..................... 5 

5. Limbo de folha adulta com até 4,5 cm de compr.....................Piperaceae 
5’. Limbo de folha adulta com mais de 10 cm de compr. ................ Araceae 

2’. Folhas sem pecíolo ................................................................................................ 7 
7. Folhas congestas, formando roseta ................................................................. 8 

8. Folhas oboval-oblongas...............................................................Orchidaceae 
8’. Folhas lineares, liguladas ou estreitamente triangulares......... Bromeliaceae 

7’. Folhas distantes entre si.................................................................................. 9 
9. Folhas densamente recobertas por escamas............................. Bromeliaceae 
9’. Folhas glabras..............................................................................Orchidaceae 

ARACEAE Juss. 
PLANTAS perenes, eretas, reptantes ou escandentes, raramente flutuantes. FOLHAS alternas ou 
rosuladas, geralmente pecioladas e providas de bainha bem desenvolvida; pecíolo às vezes geniculado 
perto do ápice; LÂMINA de coriácea a membranácea ou pergaminosa, simples ou composta, às vezes 
fenestrada. FLORES sésseis, num espádice envolto por uma espata, pequenas, com ou sem perianto; 
perianto composto por 4 pétalas livres ou conatas; ESTAMES em número variável, livres ou unidos; 
OVÁRIO súpero, uni ou plurilocular; placentação axilar, parietal, basal ou apical. FRUTOS bagas, às vezes 
concrescidas. 

Foram encontrados 4 representantes desta família, todos hemiepífitas do gênero 
Philodendron. VARANDA (1977) citou a presença de Philodendron acutatum Schott, não 
encontrado durante este trabalho. Trata-se provavelmente de uma identificação 
equivocada; segundo descrição em ENGLER & KRAUSE (1913) o formato das folhas desta 
espécie é similar ao da espécie de Araceae  mais comum na reserva (P. imbe), mas P. 
acutatum é nativa da Venezuela e Guianas. 

Philodendron Schott 
PLANTAS na maioria trepadeiras, epifíticas, algumas vezes terrícolas ou rupícolas, raras vezes 
arborescentes com tronco robusto e elongado. FOLHAS com pecíolo  vaginado, lâmina foliar elíptica até 
lanceolada, oblanceolada, ovada ou cordada, inteira ou pinatifida, em geral  coriácea. ESPATA 
membranácea até coriácea, persistente na frutificação, com tubo basal e lâmina apical. ESPÁDICE séssil 
ou curtamente estipitada, parte apical estaminada, parte basal pistilada. FLORES unissexuais, aclamídeas; 
estames 2-6; ovário 2-multilocular; óvulos  geralmente em 2 fileiras em cada lóculo; estilete tão largo 
quanto o ovário, pouco conspícuo ou ausente. SEMENTES 1 até muitas em cada fruto. 
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Chave para as espécies de Philodendron 

1. Lâmina foliar pinatífida............................................................................P. bipinnatifidum 
1’. Lâmina foliar sagitada ou inteira ....................................................................................2 

2. Lâmina foliar inteira.......................................................................... P. sonderianum 
2’. Lâmina foliar sagitada ............................................................................................3 

3. Catáfilos apicais e face abaxial das folhas róseo-avermelhados. .....................
.............................................................................................................P. erubescens 
3’. Catáfilos apicais e face abaxial das folhas verde-claros........................P. imbe 

Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. 

= Philodendron selloum K.Koch 
PLANTA arborescente, terrícola, rupícola ou epífita. FOLHAS com pecíolo 40-90 cm  compr., muito 
atenuado para o ápice; LÂMINA subcoriácea, cordado-sagitada, 50-120 cm  compr., pinatífida, lobos 
posteriores de ambos os lados 3-4 laciniados, lacínios oblongos, lobos  anteriores de lacínios linear-
oblongos com margens providas de lobos dentiformes. PEDÚNCULO 6-10 cm compr. ESPATA  grossa, 
tubo verde, 12-16 cm compr., lâmina de face adaxial verde, face abaxial branca, ovada. ESPÁDICE com 
parte pistilada palidamente brúnea, 7-8 cm compr., concrescida pelo dorso em sua maior parte com a 
espata, parte estaminada brúnea, 10-14 cm compr. PISTILO subprismático, 6-8-locular, 6-14 óvulos 
bisseriados por lóculo. 

Fenologia: não encontrada em flor ou fruto dentro da reserva. 
Distribuição geográfica: desde RJ, MG e MT até RS (REITZ 1957). 
Observações: rara dentro da reserva, tendo sido observados apenas dois indivíduos 
sobre uma mesma árvore e mais um na parte alta da reserva, próximo à borda. 
Apresenta-se como hemiepífita primária não estrangulante, de hábito quase 
arborescente, germinando sobre o forófito (galhos grossos, com pequena inclinação, ou 
forquilhas). Lança raízes aéreas ou que acompanham o tronco do forófito, alongando-se 
até estabelecerem contato com o solo (Figura 5E). Ocorre também nos arredores da 
reserva, principalmente nos jardins do Instituto de Biociências, como hemiepífita 
primária, espontaneamente, sempre muito jovem, como planta terrestre, cultivada, ou 
como hemiepífita secundária, quando uma planta terrestre encontra uma árvore que lhe 
serve como suporte. 

Philodendron erubescens K.Koch & Augustin 

PLANTA escandente. CAULE avermelhado. CATÁFILOS linear-lanceolados, 7-10 cm compr., róseo-
avermelhados. FOLHAS com pecíolo 15,0-25,0 cm. compr.; LÂMINA membranácea, aurículo-sagitada, 
até 30,0 cm. compr., ápice acuminado, base com lobos arredondados, face abaxial róseo-avermelhada. 
PEDÚNCULO 6-7 cm compr. ESPATA exteriormente atropurpúrea, internamente carmim, com tubo 7-8 
cm compr., lâmina brevemente ovada, 7 cm compr. ESPÁDICE com estípite 3 mm compr.; parte pistilada 
cilíndrica, 5 cm compr., parte estaminada 10 cm compr. PISTILO obovóide. 

Fenologia: não encontrada em estado fértil durante este trabalho. 
Distribuição geográfica: Colômbia (ENGLER & KRAUSE 1913). 
Observações: pouco comum dentro da reserva, ocorre em sua parte alta, próxima à 
margem do riacho. Trata-se de hemiepífita secundária, germinando no solo e crescendo 
de forma reptante até encontrar o tronco de alguma árvore, por onde vai, então, 
subindo (Figura 5A). O caule posterior vai apodrecendo, e a planta acaba perdendo 
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contato com o solo (Figura 5B). Pode ser considerada planta invasora na reserva, uma 
vez que a espécie não é nativa do Brasil. É, porém, utilizada como ornamental, e pode 
ter sido levada para dentro da mata através de sementes trazidas por pássaros, ou então 
diretamente introduzida pelo homem. 
ROSSI (1994) citou esta espécie como o Philodendron mais comum na reserva, o que 
provavelmente se deve a uma confusão com P. imbe, muito abundante no local. 

Philodendron imbe Schott 

PLANTA escandente. CAULE verde, muitas vezes ferrugíneo-purpúreo. CATÁFILOS linear-lanceolados, 
7-15 cm compr., verdes-claros. FOLHAS com pecíolo 25-35 cm compr.; LÂMINA pergamínea, oblongo-
sagitada ou, quando jovem, ovado-sagitada, 20-40 cm compr., lobos posteriores 6-12 cm compr., lobo 
anterior com ápice terminado em cúspide, ca. triplo do compr. dos posteriores, face abaxial verde-clara. 
PEDÚNCULO ca. 4 cm compr. ESPATA com tubo 3,5-5 cm compr., exteriormente verde, internamente 
vermelho, lâmina largamente ovada, 6-10 cm compr., em ambas as faces pálido-amarelada. ESPÁDICE 
com estípite 5-6 mm compr.; parte pistilada cilíndrica, concrescida à espata na base, 2-5 cm compr., parte 
estaminada oblongo-obtusa, 6-10 cm compr. PISTILO ovóide-oblongo. 

Fenologia: Coletado com infrutescência em agosto. 
Distribuição geográfica: PE a RS (REITZ 1957).  
Observações: bastante comum dentro da reserva, principalmente próxima às margens 
do riacho. Comporta-se como hemiepífita secundária. Às vezes, já em condição 
epifítica, a planta lança raízes aéreas que acabam chegando até o solo, refazendo a 
conexão. Não é encontrada nos arredores da reserva. 

Philodendron sonderianum Schott ex Endl. 

PLANTA escandente. CAULE 3-6 mm diâm. CATÁFILOS ausentes. FOLHAS com pecíolo do mesmo 
compr. que a lâmina, ou mais curto, até 18 cm compr., bainha até 15 mm larg., avançando além da 
inserção do pecíolo; LÂMINA subcoriácea, inteira, oblonga, 12-25 cm compr., aguda no ápice, na base 
abruptamente estreitada. PEDÚNCULO até ca. 2 cm compr. ESPATA ovalada, ca. 7,5 cm compr., branca, 
tubo ovóide quase do mesmo tamanho da lâmina, cuspidado-acuminada. ESPÁDICE amarela, curtamente 
estipitada, cilíndrica, fina, 6,5 cm compr., a parte pistilada mais curta que a parte estaminada. PISTILO 
oblongo-ovóide. 

Fenologia: Não observada em flor ou fruto dentro da reserva. 
Distribuição geográfica: SC (REITZ 1957), SP. 
Observações: apresenta a mesma forma de crescimento que Philodendron imbe, mas 
usualmente não lança raízes aéreas. Parece, também, haver uma maior tendência a 
manter a conexão com o solo, através do caule antigo. Comum próximo às margens do 
riacho. Não ocorre  fora da reserva. 

ARALIACEAE Juss. 
PLANTAS terrestres ou epífitas, árvores, arbustos ou escandentes. ESTÍPULAS presentes ou ausentes. 
FOLHAS alternas, pecioladas, simples ou compostas. FLORES agrupadas em panículas, racemos ou 
capítulos; CÁLICE com 5 pequenos lóbulos; PÉTALAS geralmente 5, livres; ESTAMES em número igual 
ao de pétalas; OVÁRIO 2-12-carpelar, sincárpico, 2-12-locular; óvulos 2-12, um por lóculo, placentação 
axilar. 
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Schefflera J.R.Forst. & G.Forst. 

Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 

=Brassaia actinophylla F.Muell. 
PLANTA ereta, lenhosa, lançando raízes adventícias a partir do caule. ESTÍPULAS axilares nítidas, 
agudas. FOLHAS alternas, com pecíolo até 23 cm compr., espessado na base, digitadas, folíolos 
peciolulados, nas primeiras folhas  com bordos serrilhados na metade apical, ovais, de base arredondada, 
ápice acuminado. FLORES sésseis, em capítulos densos, pedicelados e reunidos em cachos; SÉPALAS 
formando franja fracamente protuberante, indistinta e curtamente denteada; PÉTALAS estreitamente 
lineares, 10-12; ESTAMES em número igual ao de pétalas; OVÁRIO ínfero, 10-12-locular.  

Fenologia: na Cidade Universitária, plantas adultas florindo em janeiro. 
Distribuição geográfica: Austrália (HARMS 1898), Papua e Polinésia (GRAF 1986). 
Observações: na reserva foram encontrados dois indivíduos jovens, não férteis, com 
cerca de 50 cm de altura. Os indivíduos estavam na condição epifítica, em grandes 
bifurcações de árvores, a mais de 4 metros de altura. É provável que se trate da espécie 
acima, exótica, utilizada como ornamental de interiores e também na arborização de 
ruas, pois alcança porte de árvore. Presente também na Cidade Universitária, próximo 
às margens da reserva, onde sementes germinam sobre a própria árvore que lhes deu 
origem. É possível que sementes tenham sido levadas para dentro da mata por 
pássaros. Esta espécie é citada como epífita em Sogeri, Papua (GRAF 1986). Como não 
foi observado nenhum exemplar adulto dentro da reserva, é possível que se trate de 
epífita efêmera. Exemplares jovens também são encontrados na condição epifítica sobre 
árvores nas ruas da cidade de São Paulo. 

BROMELIACEAE Juss. 
PLANTAS terrestres, rupícolas ou epífitas. FOLHAS  em roseta ou alternas, usualmente com bainhas, 
simples, inteiras ou espinoso-serradas. INFLORESCÊNCIA simples ou composta. FLORES monóclinas ou 
raramente díclinas; 3 SÉPALAS e 3 PÉTALAS, livres ou unidas de diversas formas; ESTAMES 6, livres ou 
unidos às pétalas ou uns aos outros; OVÁRIO súpero a ínfero, 3-locular. FRUTO cápsula ou baga; 
SEMENTES nuas, aladas ou plumosas. 

JOLY (1950) citou várias bromélias epífitas para a “mata do Butantã”, com trecho 
que é a reserva hoje: Aechmea distichantha Lem. e Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker, 
Tillandsia pulchella Hook. (hoje Tillandsia tenuifolia L.), Tillandsia usneoides L. e Tillandsia 
stricta Sol. As duas primeiras também foram citadas por ROSSI (1994). T. pulchella não foi 
encontrada neste trabalho. T. usneoides ocorre nos jardins do Instituto de Biociências, 
mas não foi encontrada dentro da reserva. ROSSI (1994) citou Aechmea lingulata Baker 
como presente na reserva, mas esta planta não foi encontrada durante este trabalho. 
VARANDA (1977) citou Vriesea sp., tendo-se encontrado uma espécie deste gênero, V. 
gigantea Gaudich.. 
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Chave para os gêneros de BROMELIACEAE 
1. Folhas espinoso-serradas................................................................................................. 2 

2. Bainha mais larga que a lâmina foliar.........................................................Aechmea 
2’. Bainha mais estreita que a base da lâmina foliar ..................................... Billbergia 

1’. Folhas de bordos lisos .................................................................................................... 3 
3. Folhas com até 1 cm de largura................................................................. Tillandsia 
3’. Folhas com mais de 4 cm de largura............................................................ Vriesea 

Aechmea Ruiz & Pav. 
PLANTAS perenes, de caule reduzido, freqüentemente propagando-se por rizomas basais. FOLHAS em 
roseta densa ou fasciculadas, com as bainhas formando tanques, geralmente espinoso-serradas. ESCAPO 
geralmente bem desenvolvido. INFLORESCÊNCIA  composta ou simples. FLORES dísticas ou polísticas, 
sésseis ou estipitadas, não vistosas, perfeitas; SÉPALAS livres ou conatas, em geral fortemente 
assimétricas; PÉTALAS regulares, livres, portando 2 lígulas basais mais ou menos adnatas; ESTAMES 
menores que os pétalas, livres, série II mais ou menos adnatos às pétalas, não apendiculados; anteras 
dorsifixas; OVÁRIO totalmente ínfero; óvulos na maior parte caudados. FRUTO baga; SEMENTES não 
apendiculadas. 

Chave para as espécies de Aechmea 
1. Inflorescência composta; flores em duas fileiras........................................A. distichantha 
1’. Inflorescência simples; flores em mais de duas fileiras................................................. 2 

2. Inflorescência densa............................................................................A. bromeliifolia 
2’.Inflorescência laxa a sublaxa ................................................................ A. nudicaulis 

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker 

PLANTA epífita. FOLHAS 12-20 em roseta tubular, 60-120 cm compr.; BAINHAS ovadas até elíptico-
oblongas, mais largas que as lâminas; LÂMINAS liguladas, muito variáveis em tamanho, compr. não mais 
de 20 vezes a larg., de acuminadas a arredondado-apiculadas ou arredondado-emarginadas pelo 
apodrecimento do ápice, verdes, serradas com espinhos antrorsos até 1 cm compr., cobertas por uma 
membrana de escamas brancas coalescentes. ESCAPO ereto, densamente branco-lanado; brácteas do 
escapo lanceolado-ovadas, agudas, inteiras, finas, densa e finamente pálido-lepidotas, as superiores 
densamente imbricadas, as inferiores algumas vezes mais curtas que os entrenós. INFLORESCÊNCIA 
simples, espiciforme, densa, elipsóide ou cilíndrica, até 15 cm compr., densamente branco-lanada com 
somente as pétalas expostas. BRÁCTEAS FLORAIS mais largas que longas, truncadas, grossas, coriáceas, 
bem mais curtas que os sépalas. SÉPALAS suborbiculares, 7 mm compr., coriáceas, igualmente curto-
conatas; PÉTALAS eretas, oblongas, emarginadas, 15 mm compr., amarelo-esverdeadas, logo tornando-se 
negras; OVÁRIO tomentoso; placenta apical; ÓVULOS longo-caudados. 

Fenologia: encontrada florindo de maio a agosto e com frutos de agosto a outubro.  
Distribuição geográfica: AM, RO, AP, PA, CE, PB, BA, MG, GO, DF, MG, SP, PR, SC 
e RS. Desde a Guatemala, pela América Central, até a Argentina (REITZ 1983). 
Observações: É das epífitas mais conspícuas e importantes na reserva e a bromélia 
mais comum, ocorrendo em toda a sua área. Dentro da mata ocorre exclusivamente 
como epífita verdadeira, germinando sobre a árvore e permanecendo ali, sem 
estabelecer contato com o solo. Eventualmente pode ser encontrada sobrevivendo e até 
florescendo no chão, após queda do galho em que se encontrava, mas não consegue se 
estabelecer definitivamente nesta condição. É típica epífita de tanque. Forma grandes 
colônias, com folhas bem compridas, em locais mais sombreados, principalmente 
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bifurcações (Figura 4H), ou então ocorre em lugares mais ensolarados, em colônias 
menores ou isolada, com folhas mais curtas e tanque bem definido (Figura 4 I). Nos 
jardins do Instituto de Biociências é cultivada no chão, sobre areia, e também ocorre 
espontaneamente como epífita. Aparece também como epífita nas árvores que ladeiam 
a Rua do Matão. 
A espécie ocorre como saxícola, epífita ou terrestre, desde o nível do mar até 1585 m de 
altitude (SMITH & DOWNS 1979). 

Aechmea distichantha Lem. 

PLANTA epífita. FOLHAS 15-25, dispostas em roseta; BAINHA mais larga que a lâmina e longamente 
oval; LÂMINA rija, subereta na antese e longamente deflexa para o ápice, 0,4-1,0 m compr., compr. mais 
de 40 vezes a larg., estreitando-se aos poucos da base até o ápice, terminada em ponta aguda e pungente, 
verde, margens com acúleos  castanhos, 2-3 mm compr., curvos para o ápice, portando escamas em 
ambas as faces. ESCAPO branco-tomentoso. INFLORESCÊNCIA paniculadamente composta, 
subfusiforme; RAMOS 2-7-florais, bem eretos ou suberetos, muito aproximados, disticamente 
espiciformes, fixos para qualquer lado; RAQUE cilíndrica, rósea e branco-tomentosa. BRÁCTEAS 
PRIMÁRIAS vermelho-róseas e tomentosas, subreniformes, concrescidas à raque. BRÁCTEAS 
SECUNDÁRIAS concrescidas de ambos os lados da raque secundária, até 6 mm compr. FLORES 15-20 
mm compr., sésseis;  SÉPALAS vermelhas, com indumento alvo-farinoso, concrescidas na base, apressas 
às pétalas, subovais, com margem direita desenvolvida em asa larga, terminadas em ponta aguda, 9-11 
mm compr.; PÉTALAS com a metade inferior branca, o resto violáceo, livres até a base, espatulado-
agudas e pouco assimetricamente emarginadas; OVÁRIO róseo e alvo-farinoso, cilíndrico, muito mais 
estreito que a base das sépalas; ÓVULOS não apendiculados. 

Fenologia: observada em flor de maio a agosto e em outubro. 
Distribuição geográfica: MG, RJ, SP, PR, SC e RS, Uruguai, Argentina e Paraguai 
(REITZ 1983). 
Observações: pouco freqüente dentro da mata, sempre como epífita verdadeira. 
Também ocorre espontaneamente nos jardins do Instituto de Biociêcias e nas árvores 
da Rua do Matão. É também uma forma de tanque, ainda que não acumule tanta água 
quanto Aechmea bromeliifolia e A. nudicaulis, já que suas folhas são mais estreitas. 

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. 

PLANTA epífita, rupestre ou terrícola. FOLHAS ca. 10, dispostas em roseta; BAINHA quase da mesma 
larg. que as folhas; LÂMINA até a metade bem ereta, depois recurvada, largamente linear, arredondada 
no ápice, com uma ponta reflexa, muitas vezes já caída, verde, margens com espinhos de 2 mm compr., 
escuros, patentes ou um pouco virados para o ápice, bem diminuídos na última parte da folha para o 
ápice, na face adaxial glabra, na abaxial portando escamas. ESCAPO levemente alvo-flocoso; brácteas  do 
escapo subelípticas, eretas, polidas, inteiras, vermelhas, agudas, mais aproximadas logo abaixo da 
inflorescência, ca. 7 cm compr. INFLORESCÊNCIA simples, espiciforme, quando nova subelíptica e 
densa, depois mais laxa e cilíndrica, por fim sublaxa. BRÁCTEAS FLORAIS quase nulas, ou pequenas e 
estreitas. FLORES 17 mm compr., sésseis; SÉPALAS amarelas, livres, bem assimétricas, com as faces  
cobertas até além do acúleo terminal, 7 mm compr., acúleo recurvo e evidente; PÉTALAS amarelo-
esverdeadas, 11 mm compr., até ¾ partes cobertas pelas sépalas, livres, de ápice obtuso, terminando em 
múcron tenro de 1 mm compr.; OVÁRIO tomentoso, subgloboso, muito mais largo que o cálice, 
aumentando em tubo bastante longo no ápice do perianto; placentas no ângulo interno dos lóculos; 
ÓVULOS com pedúnculo cilíndrico, obtuso no ápice. 

Trata-se da Aechmea nudicaulis var. cuspidata Baker. 
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Fenologia: observada em flor em outubro. 
Distribuição geográfica: BA, ES, MG, RJ, SP, PR, SC, RS, Venezuela e Equador (REITZ 
1983). 
Observações: pouco freqüente na reserva, ocorre também nos jardins do Instituto de 
Biociências, sempre como epífita de tanque, formando colônias. À distância, plantas 
não férteis desta espécie podem ser difíceis de distinguir de Aechmea bromeliifolia. Como 
esta última, também apresenta formas de sol e de sombra. 
A espécie apresenta plantas na maioria epífitas, ocorrendo desde o nível do mar até 
1200 m de altitude (SMITH & DOWNS 1979). 

Billbergia Thunb. 

Billbergia zebrina (Herb.) Lindl. 

PLANTA epífita. FOLHAS 5-6, dispostas em roseta, formando tubo cilíndrico; BAINHA mais estreita que 
a lâmina, oval; LÂMINA ereta, às vezes um pouco reflexa, largamente linear, arredondada ou curtamente 
aguda no ápice, com ponta quase sempre abortiva, verde-escura, margens com espinhos de até 3 mm 
compr., eretos ou encurvados para o ápice, os maiores no meio da folha, densamente lepidota em ambas 
as faces. ESCAPO densamente alvo-farinoso; brácteas do escapo escarlates, as inferiores esverdeadas, 
élípticas, inteiras, agudas, esparsamente lepidotas. INFLORESCÊNCIA simples, espiciforme, cilíndrica. 
BRÁCTEAS FLORAIS reduzidas a escamas mínimas, tomentosas. FLORES 65 mm compr., sésseis; 
SÉPALAS alvo-farinosas, livres, pouco assimétricas, 7-8 mm compr., ápice truncado-arredondado; 
PÉTALAS verde-amareladas, 56 mm compr., livres, com 2 lígulas retangulares concrescidas basalmente às 
pétalas; OVÁRIO tomentoso, obovóide; placentas no ângulo interno dos lóculos; ÓVULOS com 
pedúnculo truncado, apendiculados no ápice. 

Fenologia: encontrada com fruto em junho. 
Distribuição geográfica: MG, RJ, SP, PR, SC, RS, Paraguai, Argentina (REITZ 1983). 
Observações: planta rara na reserva, tendo sido encontrado apenas um indivíduo, em 
frutificação, sobre uma bifurcação a 3 metros de altura, em região à direita do riacho. 
Epífita verdadeira, forma tanque. Pode ser difícil fazer-se a distinção, principalmente à 
distância, entre Billbergia zebrina, Aechmea bromeliifolia e A. nudicaulis, quando não estão 
férteis.  

Tillandsia L. 
PLANTA epífita ou rupícola de hábito muito variado. FOLHAS rosuladas ou fasciculadas ou distribuídas 
ao longo do caule, polísticas ou dísticas, inteiras; LÂMINAS liguladas a estreito-triangulares ou lineares, 
margem lisa; escamas foliares centralmente simétricas. ESCAPO geralmente distinto. INFLORESCÊNCIA 
de espiga dístico-floral a uma simples flor. FLORES perfeitas, em geral curto-pediceladas; SÉPALAS 
convolutas, geralmente simétricas, livres ou concrescidas; PÉTALAS livres, sem apêndices; ESTAMES de 
vários compr. em relação às pétalas e ao pistilo; OVÁRIO súpero, glabro; óvulos geralmente muitos, 
caudados. FRUTO cápsula septicida; SEMENTES com um penacho basal, reto e branco. 
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Chave para as espécies de Tillandsia 
1. Folhas dísticas...................................................................................................T. recurvata 
1’. Folhas em roseta..............................................................................................................2 

2. Inflorescência composta, com flores em duas fileiras ........................T. geminiflora 
2’. Inflorescência simples, com as flores em muitas fileiras...........................T. stricta 

Tillandsia geminiflora Brongn. 

PLANTA epífita; rizoma horizontal, grosso. FOLHAS em grande número, dispostas em densa roseta, não 
formando tubo; BAINHA longa, pouco mais larga que a lâmina, quase não discernível dela, largamente 
linear, em ambas as faces densamente coberta por escamas brancas; LÂMINA das folhas exteriores e 
médias recurvo-patente, das interiores ereta, cartácea, de 10-17 cm compr., até 1 cm larg. na base, 
estreitamente triangular, muito tênue desde a base até o ápice, quase filiforme para o ápice, densamente 
coberta por escamas, verde-clara. ESCAPO rubro-lepidoto, 10 cm compr.; brácteas do escapo ovais, 
acuminadas, cingindo fortemente a base, vermelhas na base, pintadas de roxo no ápice. 
INFLORESCÊNCIA paniculada, composta de muitas espigas de 2-4 flores, de 6 cm de altura, globosa ou 
brevemente subpiramidada; RAMOS vermelhos, glabros ou mais ou menos lepidotos, geniculados, 
angulados, eretos; BRÁCTEAS PRIMÁRIAS membranáceas, róseas, de base ovada, acuminadas, lepidotas 
principalmente no dorso; BRÁCTEAS SECUNDÁRIAS subcoriáceas, róseas mais escuras que as 
primárias, bem afastadas uma da outra, ovadas, agudas, carinado-côncavas, até 12 mm compr., bem 
menores que as sépalas, lepidotas no dorso. FLORES suberetas, até 18 mm compr., sésseis; SÉPALAS 
vermelhas, até 13 mm compr., estreitamente eretas, unidas na base, separadas no ápice, lanceoladas, 
agudas, não mucronadas, subcoriáceas e obtusamente carinadas, com escamas no dorso, simétricas; 
PÉTALAS até 18 mm compr., róseas, de lâmina arredondada, sublineares, formando um tubo estreito; 
ESTAMES bem mais curtos que as pétalas. 

Fenologia: na reserva, encontrada em flor e fruto em setembro. 
Distribuição geográfica: Paraguai, Uruguai, Argentina, MG, DF, RJ, SP, PR, SC e RS 
(REITZ 1983 e WANDERLEY & MOLLO 1992). 
Observações: rara na reserva, foram encontrados apenas 2 indivíduos, sobre o tronco 
de árvores, ca. 5 m de altura. Típica epífita “atmosférica”, não é capaz de acumular 
muita água entre as folhas devido a seu tamanho reduzido, suas raízes tem função 
única de fixação e as folhas são cobertas por escamas. Não foi observada fora da 
reserva. Muito parecida com Tillandsia stricta, mas de folhas de verde mais claro e de 
consistência menos firme, decaindo quando morrem. 

Tillandsia recurvata (L.) L. 

PLANTA epífita; caules simples ou pouco ramificados, tipicamente mais curtos que as folhas, 
ocasionalmente quase iguais. FOLHAS  disticamente dispostas, 3-17 cm compr., densamente pruinoso-
lepidotas, escamas cinéreas ou ferrugíneas; BAINHAS elíptico-ovadas, finas; LÂMINAS tipicamente 
recurvas, às vezes patentes ou mesmo eretas, lineares, cilíndricas, 0,5-2 mm diâm. ESCAPO  até 13 cm 
compr.; brácteas do escapo linear-lanceoladas, lepidotas. INFLORESCÊNCIA simples, 1-2(5)-floral , 
densa; BRÁCTEAS FLORAIS semelhantes às brácteas do escapo, mas menores, tipicamente iguais ou 
maiores que as sépalas, mas muitas vezes distintamente menores, densamente lepidotas; FLORES eretas, 
subsésseis; SÉPALAS lanceoladas, normalmente agudas, 4-9 mm compr., glabras; PÉTALAS estreitas, 
palidamente violáceas ou alvas; ESTAMES profundamente inclusos. 

Fenologia: na reserva e arredores encontrada em fruto em maio e junho. 
Distribuição geográfica: PA, PB, RN, PE, AL, BA, MG, RJ, SP, PR, SC e RS. Desde o 
sul dos EUA, através da América Central até a Argentina (REITZ 1983). 
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Observações: na reserva é rara, tendo sido encontrada sobre árvore isolada perto da 
borda. Nos jardins do Instituto de Biociências ocorre como epífita formando tapetes 
sobre o tronco de árvores (Figura 4L ) ou em râmulos finos (Figura 4K) e também, 
raramente, como rupícola. É típica epífita “atmosférica”. 
Espécie de planta epífita e às vezes terrestre em hábitats secos, ocorrendo desde o nível 
do mar até 3000 m de altitude (SMITH & DOWNS 1977). 

Tillandsia stricta Sol. 

PLANTA epífita, quase sem rizoma. FOLHAS em grande número, dispostas em densa roseta, não 
formando tubo; BAINHA pequena, curtissimamente triangular, pálida, membranácea; LÂMINA das 
folhas exteriores e medianas decurva, das interiores ereta, estreitamente triangular, cartácea, até 13 cm 
compr., 8 mm larg. sobre a bainha, glauco-verde, coberta em ambas as faces por escamas.  ESCAPO 
tênue, glabro, até 12 cm compr.; brácteas do escapo róseas, largamente ovais, longamente acuminadas. 
INFLORESCÊNCIA simples, com 10-20 flores, espiciforme, densa ou laxamente cilíndrica; BRÁCTEAS 
róseas, amareladas ou alvacentas, largamente suborbicular-ovadas, de 13-18 mm compr., superando 
muito os sépalas. FLORES  eretas ou suberetas, polísticas, 20 mm compr., sésseis; SÉPALAS róseo-claras, 
membranáceas, transparentes, de 11 mm compr., glabras, igualmente concrescidas até 4 mm da base, 
ovado-lanceoladas e agudas; PÉTALAS azuis passando a roxas, 18 mm compr., lâmina oval-lanceolada, 
arredondado-obtusa, formando um cilindro estreito até quase o ápice; ESTAMES mais curtos que os 
pétalas. 

Trata-se provavelmente de Tillandsia stricta var. stricta, a variedade típica. 
Fenologia: Observada em flor em setembro. No sul do Brasil, floração de junho a 
março e coletada em fruto no mês de julho (REITZ 1983).  
Distribuição geográfica: BA, ES, MG, RJ, SP, PR, SC e RS. Venezuela, Trinidad, 
Guiana, Suriname, Paraguai,Uruguai, norte da Argentina (REITZ 1983). 
Observações: Foi encontrado um indivíduo sobre árvore cultivada, muito próximo à 
borda da reserva, e outros dois na mesma região de Tillandsia geminiflora. Ocorre 
também nos arredores da reserva, tanto nos jardins do Instituto de Biociências quanto 
na Rua do Matão, sempre como epífita, às vezes formando colônias. É outra epífita 
atmosférica, ainda que maior que T. recurvata e com folhas em roseta, porém estreitas 
demais para acumularem água em quantidade (Figura 4J). Muito parecida com  T. 
geminiflora, possui folhas de verde mais escuro e consistência mais firme, mantendo a 
posição mesmo depois de mortas.  
Epífita em florestas secas ou úmidas. Ocorre desde o nível do mar até 1680 m de 
altitude (SMITH & DOWNS 1977). 
 

Vriesea Lindl. 

Vriesea gigantea Gaudich. 

PLANTA epífita. FOLHAS em número de 30 a 40, dipostas em roseta; BAINHA grande, coriácea, 
castanha e lepidota em ambas as faces; LÂMINA das folhas exteriores subpatente, das medianas e 
interiores subereta, ligulada, largamente arredondada ou aguda no ápice, mucronada, 0,40-0,60 m compr., 
10-15 cm larg., margem lisa, verde-clara com nervuras longitudinais e linhas transversais formando 
desenho reticulado, glabra na face adaxial, levemente lepidota na face abaxial, coriácea. ESCAPO com 
brácteas muito numerosas, suberetas, agudas. INFLORESCÊNCIA composta de ramos 5-15-florais, 
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eretos, laxamente paniculada, até 2,5 m compr., subpiramidada ou suboval; EIXOS verdes e glabros, com  
2 profilos distanciados, eretos, tubulosos, mucronados no dorso, arredondados no ápice; BRÁCTEAS 
PRIMÁRIAS verdes, semelhantes às do escapo; BRÁCTEAS SECUNDÁRIAS não imbricadas, ca. 24 mm 
compr., largamente ovais, de ápice agudo, glabras no dorso, lepidotas e viscosas internamente. FLORES 
noturnas, dísticas ou secundas, campanuladas, 50-60 mm compr., pediceladas; SÉPALAS verdes,  
formando um tubo, ca. 35 mm compr., ovado-lanceoladas, ápice agudo, coriáceas, viscosas e lepidotas; 
PÉTALAS amarelo-claras, ca. 5 mm mais longas que as sépalas, ápice arredondado e emarginado, recurvas 
na antese, linear-liguladas, com  2 lígulas concrescidas; ESTAMES da mesma altura que as pétalas; 
OVÁRIO ovóide-piramidado; placentas no ângulo interno dos lóculos; ÓVULOS em grande número,  
longo-caudados. FRUTO cápsula fusiforme, 55 mm compr. SEMENTES com cauda no ápice e pêlos na 
base. 

Fenologia: Não observada em estado fértil. 
Distribuição geográfica: ES, RJ, SP, PR, SC e RS (REITZ 1983). 
Observações: relativamente abundante em uma determinada região no interior da 
reserva, a mesma em que ocorrem Tillandsia geminiflora  e T. stricta, mas não observada 
fora dessa região ou fora da reserva. Ocorre apenas em grandes alturas (acima de 7m), 
como epífita verdadeira. É, em conjunto com Philodendron bipinnatifidum, a epífita de 
maior porte na reserva, comumente formando rosetas de mais de um metro de 
diâmetro.  

CACTACEAE Juss. 
PLANTAS perenes, suculentas, terrestres, rupícolas ou epífitas, maioria xerófita. CAULE globoso, 
cilíndrico ou aplanado, às vezes com costelas ou tubérculos, portando aréolas. ESPINHOS geralmente 
presentes. FLORES solitárias ou em inflorescências, monóclinas, actinomorfas, pseudozigomorfas ou 
zigomorfas; perianto constituído de segmentos petalóides em várias séries espiraladas; estames 
numerosos; OVÁRIO ínfero, multicarpelar, unilocular; placentação parietal. FRUTO baga. 

As espécies desta família encontradas pertencem a Rhipsalis (Figura 4G). Duas 
delas são fácil e claramente identificáveis: Rhipsalis trigona, por seus artículos trígonos, e 
R. baccifera, de artículos cilíndricos grossos. Outras plantas apresentam artículos mais 
finos, apresentando-se sob duas formas básicas: uma mais ramificada e com distinção 
menor entre artículos basais e apicais, mais pêndula e de cor verde mais escura, 
encontrada em baixas alturas; a outra é mais ereta, menos ramificada, ocorre em alturas 
maiores e possui cor verde mais clara. Existe dúvida se se tratam de duas espécies. Para 
tirar a dúvida, estão sendo cultivadas as duas formas sob as mesmas condições. Os 
resultados até agora indicam tratar-se da mesma espécie. O próximo problema é 
identificar esta espécie. Segundo SCHEINVAR (1985), parece ser R. heteroclada ou R. 
capilliformis. É possível que esses dois nomes identifiquem apenas variações da mesma 
espécie. Aparentemente, as características que distinguiriam uma da outra são 
altamente variáveis, dependendo principalmente das condições de insolação a que a 
planta é submetida. Neste trabalho, consideraram-se as plantas em questão como sendo 
de uma única espécie,  tratada como R. capilliformis, por ser este o nome mais antigo. 
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Rhipsalis Gaertn. 
ERVAS epífitas ou rupícolas, áfilas, geralmente muito ramificadas e com raízes adventícias. ARTÍCULOS 
cilíndricos ou aplanados, às vezes com costelas marcadas, angulados ou alados. ARÉOLAS distribuídas ao 
longo dos artículos cilíndricos ou na margem dos artículos aplanados, providas de escama basal diminuta, 
lã, pêlos e cerdas. FLORES pequenas, de 6-25 mm compr., isoladas, raramente várias emergem da mesma 
aréola, actinomorfas; PERICARPELO e TUBO sem aréolas; SEGMENTOS DO PERIANTO livres. FRUTO 
baga globosa a elipsóide ou turbinada, suculenta; SEMENTE negra, de ca. 1 mm compr. 

Chave para identificação das espécies de Rhipsalis 
1. Artículos trígonos ou tetrágonos ........................................................................R. trigona 
1’. Artículos cilíndricos ........................................................................................................ 2 

2. Artículos homomórficos............................................................................R. baccifera 
2’. Artículos heteromórficos..................................................................... R. capilliformis 

Rhipsalis baccifera (J.F.Miller) Stearn 

=Rhipsalis cassutha Gaertn. 
=Rhipsalis cassytha DC. 
PLANTA epífita ou rupícola. ARTÍCULOS cilíndricos, rígidos, homomórficos, os primários dicotômicos, 
4-7 mm diâm., os secundários subverticilados, 4 mm diâm., ápice agudo, de cor cinzento-nigrescente. 
ARÉOLAS ca. 1mm diâm., vermelhas a negras, escama basal triangular com o ápice mucronado, de 0,5-1 
mm compr.; cerdas 1-2, aplanadas, encurvadas, até 1,5 mm compr. FLORES laterais, de 5-9 mm compr.; 
PERICARPELO emerso, globoso, glabro, com poucas cerdas e lã na base; SEGMENTOS EXTERIORES 
DO PERIANTO 6, crassos, sendo 4 escamiformes, de ca. 0,3 cm compr. e 2 ovados, até 0,8 cm compr.; 
SEGMENTOS INTERIORES DO PERIANTO 5, membranosos, oblongos, com o ápice obtuso, de 3-5 mm 
compr., sub-hialinos, alvos, verde-esbranquiçados ou róseos; ESTAMES inclusos, ca. 15, desiguais, de 1,5-
2,5 mm compr., alvos. FRUTO baga subglobosa, violácea. 

Fenologia: encontrada florescendo em setembro e com frutos em janeiro, fevereiro,  
maio e junho. Frutos verdes em setembro e outubro. 
Distribuição geográfica: BA, ES, RJ, SC e RS (SCHEINVAR 1985). 
Observações: esta planta é a cactácea epífita mais comum na reserva, ocorrendo em 
toda a área da mata, e também espontaneamente nos seus arredores, jardins do 
Instituto de Biociências, e em áreas arborizadas na cidade de São Paulo, sempre como 
epífita. 

Rhipsalis capilliformis F.A.C.Weber 

=Rhipsalis heteroclada Britton & Rose 
PLANTA epífita. ARTÍCULOS cilíndricos, os primários retos ou encurvados, até 4 mm diâm.; os 
secundários encurvados, dos quais originam-se artículos muitas vezes mais curtos que os primários, 
subverticilados, pêndulos, até 2 mm diâm., verde-claros. ARÉOLAS com escama basal deltóide, ápice 
apiculado, ca. 0,5 mm compr., com lã curta, alva, às vezes com espinhos de ca. 1,2 mm compr. FLORES 
laterais a terminais, pequenas, ca. 6 mm compr.; PERICARPELO subgloboso, glabro, imerso sobre a 
aréola, ca. 2,3 mm compr.; SEGMENTOS EXTERIORES DO PERIANTO 3, deltóides, verdes; 
SEGMENTOS INTERIORES 5, oblongos com o ápice obtuso a curtamente acuminado, ca. 3 mm compr., 
alvo-grisáceos; ESTAMES insertos num anel branco; filamentos brancos, desiguais, os primários ca. 1 mm 
de  compr., os secundários 3-5 mm compr. FRUTO baga glabra, branca passando a rósea com o tempo. 

Fenologia: em cultivo, floresceu em novembro. Na reserva, flores em abril e maio. 
Frutos em agosto a outubro. Frutos verdes em junho.  
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Distribuição geográfica: RJ a RS (PR?) (SCHEINVAR 1985). 
Observações: menos comum que Rhipsalis baccifera na reserva, ocorre em toda a área 
da mata. Pode ser encontrada sob duas formas básicas: uma de sombra, a pequenas 
alturas, sempre pendente e muito ramificada, apresentando coloração verde-escura; 
outra de sol, usualmente em grandes alturas, ereta, menos ramificada e de cor verde-
clara. Sempre como epífita, também foi observada nos arredores da reserva e sobre 
árvores na cidade de São Paulo. 

Rhipsalis trigona Pfeiff. 

PLANTA epífita ou rupícola. ARTÍCULOS dicotômicos, 2-4 verticilados, de 10-15 cm compr., trígonos a 
tetrágonos, com as arestas de um artículo alternadas com a superfície plana do artículo seguinte, de cor 
verde-acinzentado escuro. ARÉOLAS com escama basal crassa, auricular, avermelhada, caduca, com o 
ápice acuminado, de 1-2 mm compr., com cerdas numerosas na época da floração, de 7-8 mm compr., 
cinzentas, caducas. FLORES de 1-2 cm compr.,  esbranquiçadas ou avermelhadas; PERICARPELO semi-
imerso na aréola, glabro, globoso, com tubérculos longitudinais; SEGMENTOS EXTERNOS DO 
PERIANTO 3-4, escamosos, oblongos, com o ápice obtuso ou acuminado, de ca. 5,5 mm compr., marrom 
ou alaranjado; SEGMENTOS INTERIORES 5-7, oblongos com o ápice obtuso ou acuminado, de 7-12 mm 
compr., brancos, hialinos; ESTAMES desiguais, brancos, hialinos. FRUTO Baga globosa, semi-imersa na 
aréola,  glabra, vermelha. 

Fenologia: encontrada em flor em maio, no jardim do Departamento de Botânica. 
Distribuição geográfica: de SP a SC (SCHEINVAR 1985). 
Observações: é a cactácea menos comum na reserva. Ocorre sempre como epífita, a 
alturas maiores que 5 m, e parece preferir as proximidades do riacho. Também 
encontrada nos jardins do Instituto de Biociências. 

MORACEAE Link. 
ÁRVORES e arbustos, raramente ervas, muitas vezes latescentes, monóicas ou dióicas. FOLHAS alternas, 
dísticas ou espiraladas, simples, inteiras, serreadas ou lobadas; ESTÍPULAS laterais ou intrapeciolares 
comumente envolvendo a gema terminal. INFLORESCÊNCIAS em sicônios, racemos ou espigas, 
raramente em cimeiras. FLORES díclinas, estames 1-4, anteras 1-2-tecas; OVÁRIO 1-2-carpelar, 1-locular, 
1-ovulado. FRUTO drupa ou aquênio. 

As espécies desta família, todas do mesmo gênero, são exemplos típicos de 
hemiepífitas primárias, germinando sobre o forófito e depois alcançando o solo por 
meio de raízes (Figura 5 C e D). São também chamadas de estrangulantes porque, uma 
vez se fixando no solo, as raízes se ramificam e espessam, podendo levar à morte da 
árvore-suporte. Todas ocorrem como árvores dentro da reserva (ROSSI 1994). 

Para as espécies desta família, não foram feitas observações sobre a fenologia 
reprodutiva, uma vez que, na condição epifítica, as plantas ainda são jovens demais 
para a produção de flores e frutos. 

Ficus L. 
ÁRVORES lactescentes. FOLHAS alternas, inteiras, raramente denteadas ou lobadas, estípula envolvendo 
a gema terminal. INFLORESCÊNCIA tipo sicônio globoso e carnoso, com poro apical fechado por 
brácteas imbricadas, axilar, solitário, geminado ou agrupado em racemos. FRUTO aquênio, no interior do 
sicônio desenvolvido, formando um fruto múltiplo. 
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Chave para as espécies de Ficus 
1. Nervação pouco nítida na face adaxial ......................................................... F. microcarpa 
1’. Nervação nítida em ambas as faces ............................................................................... 2 

2. Mais de 10 pares de nervuras laterais ...................................................... F. insipida 
2’. Menos de 8 pares de nervuras laterais.................................................................. 3 

3. Estípulas, pecíolos e ramos jovens pubérulos ...............................F. organensis 
3’. Estípulas, pecíolos e ramos jovens glabros.................................................... 4 

4. Folhas e estípulas com ápice agudo; estípula avermelhada............F. enormis 
4’. Folhas e estípulas com ápice rostrado-agudo; estípula verde........ F. pertusa 

Ficus enormis (Mart. ex  Miq.) Miq. 

ÁRVORE; látex branco-leitoso. ESTÍPULAS avermelhadas ou, mais raramente, esverdeadas, em geral  2 a 
2,5 cm compr. PECÍOLO 5- 9 cm compr.; LÂMINA foliar glabra, obovada ou obovada-oblonga, ca. 10-19 
cm compr., ou então bem menor; base atenuado-truncada ou ligeiramente emarginada acima do pecíolo, 
ápice agudo; nervação 3-5 mais 4-6 pares laterais,  de coloração muito clara. SICÔNIOS aglomerados nos 
ápices dos ramos, sésseis ou subsésseis; pedúnculo até 4 mm compr. 

Distribuição geográfica: ocorre em todas as regiões do Brasil, embora haja maior 
concentração no Sudeste (CARAUTA 1989). 
Observações: é a espécie de Ficus mais comumente encontrada na condição epifítica 
dentro da reserva. Ocorre tanto no interior da mata quanto nas bordas. Nos jardins do 
Instituto de Biociências, ocorre como epífita e rupícola. Também aparece como rupícola 
na borda da mata. Muitos indivíduos sobre árvores já apresentam conexão com o solo. 
É raro, porém, encontrar-se um indivíduo que tenha a raiz fixada ao solo já espessa 
(acima de 5 cm de diâmetro). 
Como árvore adulta, ocorre no interior da mata, com sua copa fazendo parte do dossel 
(ROSSI 1994). 

Ficus insipida Willd. 

ÁRVORE. ESTÍPULAS 3-12 cm compr., em média 5 cm compr., caducas, esverdeadas. PECÍOLO 1,5-6 
cm compr., glabro, estreitamente sulcado na face adaxial; LÂMINA elíptica, oblonga ou ovada, 5- 30 cm 
compr., glabra ou glabrescente, algumas vezes áspera ao tato; base arredondada a obtusa e ápice agudo 
ou curtamente acuminado; nervação 5 mais 10-20 pares de nervuras laterais (às vezes em maior número), 
levemente proeminentes nas duas superfícies. SICÔNIOS solitários em cada nó, glabros, globosos a 
ovóides e distintamente estreitados acima das pequenas brácteas basais; pedúnculo 5-20 mm compr. 

Distribuição geográfica: América Central até a Argentina. No Brasil ocorre em todas 
as regiões (CARAUTA 1989). 
Observações: encontrada várias vezes na condição epifítica, principalmente sobre 
Cyathea delgadii (samambaiaçu), como planta jovem, de até 50 cm de altura, e sem 
conexão com o solo. O subgênero a que pertence esta espécie (Pharmacosycea Miq.) não 
apresenta, comumente, representantes hemiepifíticos (CARAUTA 1989). É possível que 
seja hemiepífita apenas acidental, normalmente germinando no solo (plantas jovens são 
comumente encontradas no chão). Não é, no entanto, efêmera: foram observados 
indivíduos sobrevivendo durante mais de um ano. Não encontrada fora da reserva. 
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A descrição se refere a árvores adultas. Assim, existem sérias discrepâncias com relação 
principalmente ao tamanho de estruturas como folhas e brácteas. Isso também dificulta 
a identificação. 
Como adulta, Ficus insipida apresenta algumas das árvores mais imponentes presentes 
na mata, possuindo raízes tabulares. 
 

Ficus microcarpa L.f. 

= Ficus benjamina auct. non L. 
ÁRVORE. ESTÍPULA terminal esverdeada, com 1 cm compr., em média. PECÍOLO ca. 7 mm compr.; 
LÂMINA foliar coriácea, glabra, elíptico-aguda, 4,0-6,0cm compr.; nervação pouco nítida. SICÔNIOS 
rosados na maturação, pequenos, em média com 5 mm diâm. 

Distribuição geográfica: Ásia e Australásia (CARAUTA 1989). 
Observações: foi encontrado um indivíduo pequeno,  a 11 m de altura. Pode também 
ser encontrada como epífita sobre árvores na calçada e em frestas nas ruas de São Paulo. 
Também ocorre dentro da reserva como árvore adulta, provavelmente introduzida.  
É a espécie exótica de Ficus mais cultivada no Brasil (CARAUTA 1989). 

Ficus organensis (Miq.) Miq. 

ÁRVORE. ESTÍPULAS com 8 mm compr., persistentes, pubérulas. PECÍOLO 4-14 mm compr.; LÂMINA 
foliar lanceolada, ovada, elíptica, obovada, glabra, 2-5,5 cm compr.; base cuneada, arredondada ou 
emarginada, ápice agudo; nervação 5-9 pares de nervuras laterais. SICÔNIOS 5-12 mm compr., globosos 
ou subpiriformes, pubérulos, nascendo entre as folhas; ostíolo elevado; pedúnculo  2-4 mm compr., 
pubérulo. 

Distribuição geográfica: MG, RJ, SP, PR, SC, RS (CARAUTA 1989). 
Observações: menos freqüente que Ficus enormis na reserva, é encontrado mais 
facilmente nas áreas intermediárias entre o riacho e a borda. Também ocorre nos 
arredores da reserva como hemiepífita e rupícola. 

Ficus pertusa L.f. 

= Ficus citrifolia P.Miller 
ÁRVORE. ESTÍPULAS 5-20 mm compr. PECÍOLO 2-5 cm compr. LÂMINA foliar elíptica, oblongas, 
oboval-oblongas ou oval-oblongas, 5-18 cm compr.; base de truncada a aguda; ápice agudo ou 
acuminado; nervação 3+6-12 pares de nervuras laterais. SICÔNIOS 8-30 mm diâm., geminados, globosos, 
glabros; ostíolo plano ou crateriforme; pedúnculo 2-12 cm compr. 

Distribuição geográfica: RO, AC, RR, AM, PA, PB, BA, GO, MT, MS, MG, RJ, SP, PR, 
SC, RS. América Central até sul do Brasil. (CARAUTA 1989). 
Observações: menos freqüente que Ficus enormis, mas mais freqüente que Ficus 
organensis. 

ORCHIDACEAE Juss. 
PLANTAS herbáceas, epífitas ou terrestres. RAÍZES fasciculadas, geralmente dotadas de velame. 
PSEUDOBULBOS muitas vezes presentes. FLORES zigomorfas, perianto trímero, com uma das pétalas 
modificada em labelo; ESTAMES 1-2 adnatos ao estilete, formando um ginostêmio ou coluna; PÓLEN em 
tétrades, políades ou polínias; OVÁRIO ínfero, 1(3)-locular, com 3 placentas parietais. FRUTO cápsula 
deiscente; SEMENTES numerosas, testa membranácea; embrião rudimentar. 
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JOLY (1950) citou duas espécies da família para a mata, na sua interface com o brejo, 
sem porém dizer se eram epífitas: Galeandra beyrichii Rchb.f., que, segundo BARROS 

(1983), é terrestre e Epidendrum ellipticum Grah., que, segundo FÁBIO DE BARROS 
(comunicação pessoal), ocorre como epífita. Nenhum outro pesquisador apontou 
orquídeas na reserva. 
Durante este trabalho, foram encontradas 6 espécies desta família na mata. Outra 
orquídea, grande, de folhas dísticas, talvez do gênero Epidendrum, foi encontrada sobre 
árvore nos jardins do Instituto de Biociências. 

Chave para os gêneros de ORCHIDACEAE 
1. Folhas em roseta ................................................................................................. Eurystyles 
1’. Folhas dísticas ou isoladas.............................................................................................. 2 

2. Crescimento monopodial; caule alongado............................................................ 3 
3. Folhas com ápice assimetricamente emarginado ....................Campylocentrum 
3’. Folhas com ápice obtuso ................................................................ Epidendrum 

2’. Crescimento simpodial; caule reduzido ............................................................... 4 
4. Folhas carnosas, isoladas .................................................................... Oncidium 
4’. Folhas não carnosas, dísticas.......................................................................... 5 

5. Pseudobulbos arredondados; bases das folhas formando um pseudocaule
.............................................................................................................Polystachya 
5’. Pseudobulbos compressos; sem pseudocaule .................................... Notylia 

Campylocentrum Benth.  

Campylocentrum linearifolium Schltr. ex Mansf. 

PLANTA epífita; crescimento monopodial, caule alongado. FOLHAS alternas, dísticas, planas, lâmina 6,0-
8,5 cm compr., ápice assimetricamente emarginado; bainha 1,2-1,7 cm compr. PSEUDOBULBOS 
ausentes. INFLORESCÊNCIA  simples, em racemos axilares, com 6-9 flores alternas e dísticas, eixo 7-13 
mm compr. FLORES com cálcar de 2-3 mm compr.; POLÍNIAS cartilaginosas, com estipe e viscídio. 
FRUTOS cilíndricos. 

Fenologia: encontrado em fruto em maio. Em cultivo, floresceu em novembro. 
Distribuição geográfica: ? 
Observações: é rara na mata, tendo sido encontrados representantes desta espécie 
apenas sobre uma árvore, à direita do riacho, próximo ao lago. Na mesma árvore 
também foram encontrados representantes de outras espécies de orquídeas. Não ocorre 
fora da reserva. Epífita verdadeira. 

Epidendrum L. 

Epidendrum sp. 

PLANTA epífita; crescimento monopodial, caule alongado. FOLHAS carnosas, alternas, dísticas, planas, 
oblongas, verdes; ápice obtuso. PSEUDOBULBOS ausentes. 

Fenologia: não encontrado em floração. 
Distribuição geográfica: ? 
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Observações: encontrado apenas um indivíduo jovem, a 6 metros de altura, sobre 
Ficus insipida de grande porte, na beira do riacho. Coletado e mantido em cultivo, não 
chegou a florescer. É possível que se trate do Epidendrum ellipticum Graham, já citado 
para a reserva por JOLY (1950). 

Eurystyles Wawra 

Eurystyles cotyledon Wawra 

PLANTA epífita. FOLHAS em roseta, ereto-patentes, oboval-oblongas, atenuadas para a base em pseudo-
pecíolo cuneiforme, margens ciliadas, 1,5-4 cm. compr. PSEUDOBULBOS ausentes. INFLORESCÊNCIA 
com haste delgada, de 1-3 cm compr.; espiga floral curta, com 5-18 flores; brácteas ovais, pubérulas, 
margens ciliadas, 7-10 mm compr. FLORES pequenas em relação às brácteas, ocultas entre elas, alvas. 

Fenologia: Em cultivo, floresceu em março. Encontrada com fruto verde em junho. 
Segundo HOEHNE (1945), floração de abril a maio. 
Distribuição geográfica: Serra do Mar, no Brasil Meridional e alguns pontos no 
interior da mesma latitude. SP, RJ e PR (HOEHNE 1945). 
Observações: epífita verdadeira formando rosetas de ca. 3 cm de diâmetro, portanto 
bastante inconspícua, ainda que, em alguns casos, possam se formar colônias grandes, 
com cerca de 100 indivíduos. Esta espécie foi encontrada sobre 3 árvores diferentes no 
interior da mata, apesar do pequeno tamanho, o que indica não ser uma planta rara, 
pelo menos em comparação com outras orquídeas da reserva. Não encontrada fora da 
reserva. 

Notylia Lindl. 

Segundo HOEHNE (1949), as espécies do gênero são conhecidas vulgarmente como 
“parasitas de capoeira”, pois são das primeiras que aparecem em matas secundárias. 

Notylia longispicata Hoehne & Schltr. 

PLANTA epífita, simpodial. PSEUDOBULBOS compressos. FOLHAS dísticas, cartáceas, oblongas, apenas 
com a nervura central proeminente, 4,0-12,0 cm compr. INFLORESCÊNCIA lateral em racemo longo. 
FLORES com labelo lanceolado, unguiculado, não articulado com a coluna, mais curto que as sépalas 
laterais ou do mesmo compr. que elas; POLÍNIAS duas, cartilaginosas, viscídio menor que a estipe. 

Fenologia: em cultivo, floresceu em janeiro. Fruto verde em julho. 
Distribuição geográfica: ?  
Observações: provavelmente a orquídea mais freqüente na mata, é epífita verdadeira. 
Não foi encontrada fora da reserva. 
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Oncidium Sw. 

Oncidium pumilum Lindl. 

PLANTA epífita, simpodial. FOLHAS carnosas, oblongo-lanceoladas, apenas com a nervura central 
proeminente, verdes, base atenuada. PSEUDOBULBOS cilíndricos, lisos, 1-foliados, 0,3-0,5 cm compr. 
INFLORESCÊNCIA lateral, paniculada. FLORES de labelo não articulado com a coluna, livre dela em sua 
extensão, reto, patente desde a base, séssil, 0,2-0,4 cm compr., 3-lobado, lobos laterais tão longos ou mais 
longos que o lobo central; coluna alada junto ao estigma; antera apical; POLÍNIAS 2, cartilaginosas; 
viscídio menor que a estipe. 

Fenologia: em cultivo, floresceu em fevereiro. Segundo SCHLECHTER (1915), a floração 
se dá de abril a maio. 
Distribuição geográfica: BA a SP, MT, PR e RS (KRÄNZLIN 1922). Sul do Brasil, 
Paraguai (SCHLECHTER 1915). Segundo HOEHNE (1949), ocorre na Ilha do Cardoso, nas 
matas ciliares dos maiores tributários do Rio Negro, e em Areão-Sta. Bárbara (MG). 
Observações: epífita verdadeira, tem folhas carnosas que servem como reservatório de 
água (Figura 4 M). Foi encontrada na mesma árvore que Campylocentrum linearifolium e 
em mais duas outras. 
É das primeiras, junto com espécies de Gomesa e Notylia, que surgem nas capoeiras, 
ocorrendo também nas matas mais secas do planalto de São Paulo e de Minas Gerais, e 
possui perfume muito intenso e agradável (HOEHNE 1949). 

Polystachya Hook. 

Polystachya estrellensis Reichb.f. 

PLANTA epífita, simpodial. PSEUDOBULBOS homoblásticos, arredondados. FOLHAS dísticas, coriáceas, 
lineares, 3,5-14,0 cm compr., bases formando um pseudocaule. INFLORESCÊNCIA terminal em panícula. 
FLORES não ressupinadas; sépalas laterais unidas ao pé da coluna, formando um mento, labelo 3-lobado, 
com lobo central denteado na margem; cálcar ausente; POLÍNIAS 4, cartilaginosas, caudículo e estipe 
presentes. 

Fenologia: encontrada em fruto em setembro. Em cultivo, floresceu em fevereiro. 
Distribuição geográfica: SP e MT (HOEHNE 1949). PR, MT, MG, RS , Suriname 
(KRÄNZLIN 1926).   
Observações: A maior espécie de orquídea da reserva, foi encontrada apenas duas 
vezes no interior da mata, como epífita verdadeira. Não ocorre fora da reserva. 
Segundo HOEHNE (1949), esta espécie é uma das maiores do gênero e, assim como 
espécies de Notylia, é conhecida como “parasita da capoeira”, por aparecer com maior 
freqüência nas matas ralas e sobre árvores isoladas, com córtex mais suberoso e seco.  

PIPERACEAE C. Agardh 
PLANTAS terrestres ou epífitas; arvoretas, arbustos ou ervas suculentas. CAULE geralmente nodoso. 
FOLHAS alternas, raramente opostas ou verticiladas, inteiras. INFLORESCÊNCIA espiciforme ou 
racemiforme. FLORES diminutas, bracteadas, perianto ausente; estames 1-10, livres ou unidos próximo à 
base do ovário, anteras 2-tecas; ovário súpero, séssil ou menos freqüentemente estipitado, 1-locular, 1-
ovulado; estigmas 1-5. FRUTO drupa. 

VARANDA (1977) citou a presença de Peperomia sp. na reserva. 
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Peperomia Ruiz & Pav. 

Peperomia urocarpa Fisch. & C.A.Mey. 

ERVA carnosa, saxícola ou epífita, heliófila, rastejante, pubescente, com entrenós geralmente providos de 
raízes. FOLHAS alternas,  pecíolos longos de 2,5 a 4 cm compr.; lâmina membranácea, arredondada, 
ovada, de base truncada, arredondada ou cordada, provida de pêlos crespos, ápice agudo, às vezes 
obtusos, 2,5 a 4,5 cm compr. ESPIGAS axilares ou terminais, solitárias ou subgeminadas, bracteadas, 
sustentadas por um pedúnculo longo, pubescente; bractéola arredondado-peltada, glandulosa, de secreção 
avermelhada. DRUPAS rostradas, cerca de 1,2 mm compr., com um prolongamento longo, verrucoso-
glanduloso. 

Fenologia: Coletada em flor em agosto. 
Distribuição geográfica: RN, BA, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC e RS (GUIMARÃES et al. 
1984). 
Observações: relativamente rara, encontrada como epífita na base de troncos de 
grandes árvores ou como erva terrestre, sempre em locais sombreados e úmidos, no 
interior da mata. Não encontrada fora da reserva. 

Pteridophyta 

Chave para as famílias de Pteridophyta 
1. Venação paralela.............................................................................................Blechnaceae 
1’. Venação reticulada ou inconspícua ..........................................................Polypodiaceae 

BLECHNACEAE (C.Presl.) Copel. 
RIZOMA ereto, decumbente, longamente reptante ou escandente, portando escamas. FOLHAS 
monomórficas a dimórficas; PECÍOLO sem estípulas, não articulado ao rizoma; LÂMINA inteira a 
usualmente pinatissecta ou 1-2-pinada, glabra, glandular, abaxialmente pubescente ou escamosa; 
NERVURAS totalmente livres ou em parte anastomosadas. SOROS abaxiais, curtos a muito longos, com 
origem em uma nervura, ou ausentes, usualmente cobertos por um indúsio ou exindusiado, sem paráfise; 
ESPORÂNGIOS com um pedúnculo 2-3-seriado e um anel vertical ou aproximadamente vertical, 
usualmente interrompido pelo pedúnculo. 

Blechnum L. 

Blechnum binervatum (Poir.) C.V.Morton & Lellinger 

= Blechnum meridense (Klotzsch) Mett. 
ERVA hemiepífita, epífita ou rupícola. RIZOMA crasso, longamente reptante ou escandente, densamente 
coberto por ESCAMAS marrom-pálidas, estreitamente lineares, longamente afiladas, tortuosas, ca. 1 cm 
compr. PECÍOLOS de base castanha, depois estramíneos, quando novos revestidos densamente na base 
de escamas idênticas às do rizoma mas um pouco menos longas, glabrescentes, 10-20 cm compr.; 
LÂMINA ESTÉRIL 35-80 cm compr., glabra, coriácea, verde-cinzenta, oblongo-lanceolada, atenuada para 
o ápice e para a base, acuminada, pinatissecta, ápice pinatífido; SEGMENTOS lineares, ereto-patentes, 
acuminados, 8-15 cm compr., os inferiores reduzidos a algumas aurículas largas e curtíssimas; 
NERVURAS simples ou furcadas, subpatentes, paralelas; LÂMINA FÉRTIL mais curta, segmentos 
afastados. SOROS com indúsio castanho, inteiro. 

Trata-se de Blechnum binervatum ssp. acutum (Desv.) Tryon & Stolze 
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Distribuição geográfica: sul do México e América Central; Venezuela e Colômbia, 
estendendo-se ao sul até a Bolívia; sudeste do Brasil (TRYON & STOLZE 1993), BA, MG, 
RJ, SP, PA, SC e RS (SEHNEM 1968). 
Observações: encontrada às margens do riacho, normalmente sobre Cyathea delgadii 
(samambaiaçu), em alturas entre 1 e 3 m. Não foram observadas plantas jovens no solo, 
mas os restos de rizoma ao longo do tronco do suporte indicam que há possibilidade de 
se tratar de hemiepífita secundária. Foram encontradas também plantas jovens que 
germinaram diretamente sobre o suporte. Não foi observada a presença desta espécie 
fora da reserva. 

POLYPODIACEAE Bercht. & J.Presl 
RIZOMA ereto a reptante, muito variável em tamanho, com escamas. PECÍOLO sem estípulas, 
freqüentemente articulado ao rizoma; LÂMINAS ca. 3 cm a 2 m compr., monomórficas a dimórficas, 
inteiras, pinatífidas, ou variadamente ramificadas, ou pinadas; glabras, pubescentes ou escamosas 
abaxialmente; NERVURAS livres a anastomosadas. SOROS abaxiais, redondos a alongados, originando-
se em uma nervura, na ponta de uma nervura, na junção de nervuras, em uma comissura vascular, ou em 
uma série especial de nervuras férteis; exindusiados, com paráfise ou não; ESPORÂNGIOS com um 
pedúnculo basal 1- ou 2-seriado, o anel vertical interrompido pelo pedúnculo. 

Chave para os gêneros de Polypodiaceae 
1. Venação inconspícua; lâmina glabra ou portando pequenas escamas esparsas .............
.................................................................................................................................. Pleopeltis 
1’. Venação distinta ou, se inconspícua, lâmina densamente recoberta por pêlos........... 2 

2. Lâmina pinatífida, pinatissecta ou pinada..............................................Polypodium 
2’. Lâmina inteira ........................................................................................................ 3 

3. Mais de uma série de soros entre a nervura central e a margem; folhas 
monomórficas............................................................................. Campyloneurum 
3’. Apenas uma série de soros entre a nervura central e a margem; folhas 
dimórficas (as férteis mais estreitas e compridas que as estéreis) Microgramma 

Campyloneurum C.Presl 

Campyloneurum major (Hieron. ex Hicken) Lellinger 

=Campyloneurum phyllitidis (L.) C.Presl. 
= Polypodium phyllitidis L. 
ERVA epífita ou humícola. RIZOMA reptante, tortuoso, no ápice coberto por ESCAMAS castanho-
pardas, arredondadas, presas mais ou menos centralmente, apressas. PECÍOLOS curtos ou quase nulos 
pela lâmina longamente decurrente, angulosos, glabros, estramíneos; LÂMINAS simples, inteiras, 
coriáceas, oblongo-lanceoladas, brilhantes, verde-claras, atenuadas para a base, decurrendo como ala até 
quase a base dos pecíolos, para o ápice geralmente menos atenuadas, 20-100 cm compr.; NERVURAS 
primárias em ângulo de 60o com a costa, emersas, paralelas, distantes entre si 0,4-0,8 cm; secundárias 
formando 4-8 arcos entre as primárias. SOROS redondos, em mais de uma série entre a nervura central e 
a margem. 

Distribuição geográfica: RS, SC, PR, SP, RJ, MG, BA e AM. Flórida até sul do Brasil e 
Argentina (SEHNEM 1970). 
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Observações: ocorre como epífita a baixas alturas (Figura 4 A), à margem do riacho, e 
também como terrestre, condição em que foi encontrada apenas uma vez. Não 
observada fora da reserva. 

Microgramma C.Presl 
ERVA epífita ou rupestre. RIZOMA longamente reptante, freqüentemente delgado, com ESCAMAS não 
clatradas. FOLHAS monomórficas a dimórficas, as férteis mais estreitas que as estéreis, 1-35 cm compr.; 
LÂMINA inteira, levemente pubescente, levemente a moderadamente escamosa, ou glabra; NERVURAS 
livres a anastomosando-se, usualmente com vênulas livres incluídas. SOROS redondos a alongados, em 
uma série em cada lado da costa, com paráfise ou não, exindusiados. 

Chave para as espécies de Microgramma 
1. Folhas estéreis pecioladas, com base atenuada......................................... M. squamulosa 
1’. Folhas estéreis sésseis, com base cuneada a truncada ..............................M. vacciniifolia 

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota 

= Polypodium squamulosum Kaulf. 
ERVA epífita. RIZOMA longuíssimo, reptante-escandente,  ramificado, densamente coberto por 
ESCAMAS esbranquiçado-rúfulas, lanceoladas, lateralmente presas, de bordos longamente fimbriados, 
acuminadas. PECÍOLOS 0,3-4 cm compr., distanciados;  LÂMINAS ESTÉREIS elípticas a oblongas,  base 
atenuada, ápice obtuso ou agudo, 15 cm compr.; LÂMINAS FÉRTEIS lineares, 3-10  cm compr.; 
NERVURAS anastomosadas, muito nítidas; costas providas de escamas brancas de base redonda, 
lanceoladas, de bordos brevemente fimbriados. SOROS redondos, mais próximos da margem do que da 
costa. 

Distribuição geográfica: MG, RJ, SP, PR,  SC e RS, Argentina, Uruguai, Peru, México 
(SEHNEM 1970); também Bolívia e Paraguai (TRYON & STOLZE 1993). 
Observações: provavelmente a epífita mais abundante na reserva e arredores, cobre 
grandes porções das árvores, desde os troncos (Figura 4 B) até ramos de 1 cm de 
diâmetro. Também ocorre como rupícola. Encontrada fértil em março, maio,  outubro e 
novembro. Também é muito freqüentemente encontrada sobre as árvores mais antigas 
que compõem a arborização urbana de São Paulo. 

Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. 

= Polypodium vaccinifolium Langsd. & Fisch. 
ERVA epífita. RIZOMA longo, sobre os ramos das árvores, pendendo em fios, densamente revestido de 
ESCAMAS rúfulas, depois grisalhas, prolongadas em longo flagelo. LÂMINAS ESTÉREIS sésseis, 
coriáceas, elípticas ou ovais a quase oblongas, 1,5-3 cm compr.,  base obtusa ou truncada, ápice obtuso; 
NERVURAS anastomosadas, as laterais primárias partindo em ângulo de 45o ; LÂMINAS FÉRTEIS  de 
base cuneiforme, estreitas, lineares, sésseis ou brevemente pecioluladas, 3-7cm compr. SOROS sobre o 
ápice da nervura livre inclusa na única série de malhas. 

Distribuição geográfica: Jamaica, Granada, Trinidad & Tobago, Venezuela e 
Colômbia se estendendo ao sul até Paraguai e Argentina (TRYON & STOLZE 1993). BA, 
RJ, SP, SC e RS (SEHNEM 1970). 
Observações: ocorre como epífita verdadeira, normalmente pendendo sob forma de  
longos fios (Figura 4 F). 
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Pleopeltis Humb. & Bonpl. ex Willd. 
PLANTAS epífíticas ou epilíticas, raramente terrestres. RIZOMA reptante, portando ESCAMAS peltadas 
ou peltadamente inseridas, clatradas ou não-clatradas, usualmente comosas. FOLHAS  5-40 cm compr., 
monomórficas ou levemente dimórficas, articuladas ao rizoma ou a filopódios curtos, aglomeradas ou 
largamente espaçadas; LÂMINAS inteiras ou pinatissectas, escamosas, em especial abaxialmente; 
escamas inseridas peltadamente, a maioria circular; NERVURAS anastomosadas, com ou sem vênulas 
livres incluídas. SOROS redondos a pouco alongados, usualmente surgindo na junção de duas ou mais 
nervuras, em um receptáculo um pouco elevado, exindusiados, entremeados por paráfises peltadas ou 
filiformes. 

Chave para as espécies de Pleopeltis 
1. Folhas pinatissectas ........................................................................................... P. angusta 
1’. Folhas inteiras ................................................................................................. P. astrolepis 

Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. ex Willd. 

= Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston 
= Polypodium pleopeltifolium Raddi 
= Polypodium angustum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Liebm. 
ERVA epífita. RIZOMA curto, reptante, na ponta revestido de ESCAMAS lanceoladas, rígidas, negro-
castanhas na parte central, claras nas margens. PECÍOLOS firmes, trissulcados; LÂMINAS mais ou menos 
lanceoladas, coriáceas, pinatissectas, o compr. igual a duas vezes a larg.; SEGMENTOS 1-12 pares, eretos, 
estreitamente linear-lanceolados, agudos, distanciados da larg. de um segmento, 4-8 cm compr., os mais 
compridos na base, pontilhados de escamas marrons alvo-fimbriadas, nas raques e raquíolas escamas do 
mesmo tipo mas um pouco maiores; NERVURAS completamente imersas, inconspícuas, geralmente 
também contra a luz, anastomosadas. SOROS grandes, marrons, medianos entre a cóstula e a margem, 
restritos à parte superior tanto da lâmina como dos segmentos. 

Distribuição geográfica: SP, ES, BA, MG, CE, GO, MT, PR, RS, SC, Guatemala, 
México, Ilhas das Antilhas, Argentina (SEHNEM 1970).  
Observações: ocorre como epífita verdadeira. Apresenta comportamento 
poiquiloídrico, ficando totalmente ressecada e enrugada quando não chove, porém sem 
morrer. Encontrada fértil em junho e julho. 

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) Fourn. 

=Polypodium astrolepis Liebm. 
=Pleopeltis revoluta (Willd.) A.R.Sm. 
PLANTA epífita. RIZOMA longo, reptante, coberto por ESCAMAS pequenas, arredondadas, providas de 
longos cílios parafisiformes. PECÍOLOS negros como também a nervura central, 1-2 cm compr., 
estreitamente alados, providos de minúsculas escamas estelares, como toda a planta; LÂMINA simples, 
inteira, 3-12 cm compr., 0,5-0,8 cm larg., linear ou estreitamente alongado-lanceolada, estreitada 
longamente para a base, um pouco menos para o ápice agudo; NERVURAS completamente imersas, 
formando rede de várias malhas alongadas. SOROS arredondados ou na maioria oblongos, aparalelos à 
costa e medianos entre esta e a margem. 

Fenologia: encontrada fértil em março, junho, julho, agosto e outubro. 
Distribuição geográfica: México a Panamá; Índias Ocidentais; Colômbia a Guianas, 
estendendo-se ao sul até Bolívia e Brasil (TRYON & STOLZE 1993); SC, PR, RJ, MG e PI 
(SEHNEM 1970). 
Observações: é epífita comum. Ocorre também como rupícola nos arredores da 
reserva. 
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Polypodium L. 
ERVAS terrestres, rupestres ou epífitas. RIZOMA brevemente a longamente reptante, moderadamente 
grosso a delgado, portando ESCAMAS de base peltada. PECÍOLO articulado; FOLHAS monomórficas a 
dimórficas, em aglomerados ou largamente espaçadas, LÂMINA pinatifida, pinatissecta ou 1-pinada, 
raramente 2-pinada-pinatifida ou 3-pinada, ou inteira, glabras, pubescentes ou esparsa a densamente 
escamosas, nervuras livres ou anastomosadas com ou sem vênulas incluídas. SOROS redondos a 
alongados, surgindo na ponta de uma nervura ou na junção de nervuras, sobre um receptáculo 
usualmente leve a moderadamente elevado ou raramente afundado, com paráfise ou não, exindusiados. 

Chave para as espécies de Polypodium 
1. Metade basal da lâmina pinatissecta ou pinatífida.........................................................2 

2. Metade basal da lâmina pinatífida ........................................................... P. aureum 
2’. Metade basal da lâmina pinatissecta...................................................P. catharinae 

1’. Metade basal da lâmina pinada ......................................................................................3 
3. Lâmina densamente recoberta por pêlos; pinas até 3 cm de comprimento...........
............................................................................................................ P. hirsutissimum 
3’. Lâmina glabra ou muito pouco pubescente; pinas com mais de 7 cm de 
comprimento ................................................................................................P. triseriale 

Polypodium aureum L. 

= Phlebodium aureum 
PLANTA terrícola ou epífita. RIZOMA robusto, geralmente curto, densamente recoberto por escamas. 
ESCAMAS do ápice do rizoma de castanho-avermelhadas a castanho-claras, concoloridas, não clatradas, 
ápice filiforme, não iridescentes; LÂMINA de 50 cm compr. ou mais, profundamente pinatifida, 
monomórfica, muito pouco ou nada reduzida na base; SEGMENTOS adnatos, patentes, abaxialmente 
glabros ou muito pouco escamosos, o apical mais longo que os laterais; NERVURAS conspícuas, 
anastomosadas. SORO na junção de 2 ou 3 (raramente 1 ou 4 ) nervuras, em 1 ou 2 séries entre costa e 
margem. 

Distribuição geográfica: América tropical (TRYON & STOLZE 1993). 
Observações: Epífita rara na reserva, foi encontrado apenas um indivíduo sobre 
Machaerium nictitans (Vell.) Benth., na mesma região da mata em que ocorre a Vriesea 
gigantea. Coletado  fértil em fevereiro. A espécie é ornamental e amplamente cultivada. 

Polypodium catharinae Langsd. & Fisch.  

PLANTA epífita. RIZOMA reptante, até 40 cm compr., revestido sobretudo nas pontas das gemas de 
ESCAMAS de base arredondada, estreitamente lanceoladas e longamente acuminadas, filiformes, de 
ponta esbranquiçada e retorcida. PECÍOLOS regularmente seriados, estramíneo-pardos; LÂMINA de base 
não atenuada, deltóide ou deltóide-alongada ou lanceolada, coriácea, glabra, verde ou glauco-verde, 
pinatissecta, atenuada no ápice, até 35 cm compr.; PINAS linear-liguladas, subagudas, obtusas ou 
brevemente acuminadas, 1,5-6 cm compr., horizontalmente patentes, de bordos inteiros, as superiores 
aproximadas ou subcontíguas, as inferiores um pouco segregadas; NERVURAS formando duas séries de 
malhas, incluindo uma livre. SOROS relativamente grandes, uma série de cada lado, próxima à costa. 

Distribuição geográfica:RS, SC, PR, SP, MG, Costa Rica, México (SEHNEM 1970). 
Observações: epífita relativamente freqüente. Apresenta tendência à queda de folhas 
na época mais seca do ano, provavelmente como mecanismo de retenção de água. 
Também ocorre em árvores isoladas fora da reserva. Encontrado fértil em março e 
setembro. 
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Polypodium hirsutissimum Raddi 

PLANTA epífita ou rupícola. RIZOMA ca. de 0,3 cm diâm., moderadamente longo, reptante, densamente 
coberto por ESCAMAS ferrugíneas, lanceoladas, ciliadas nos bordos, 0,5 cm compr., 0,1 cm larg., 
acuminado-flageladas. PECÍOLOS 1-10 cm compr., 0,1-0,2 cm diâm., mais ou menos segregados, 
revestidos de escamas semelhantes às do rizoma, assim como a raque; LÂMINAS lanceoladas ou linear-
lanceoladas, atenuadas para os dois extremos, coriáceas,  pinadas, até 40 cm compr. e 6 cm larg.; PINAS 
linear-oblongas, ou linear-lanceoladas, obtusas, subagudas, raramente agudas, 0,3-3 cm compr., 0,2-0,4 
cm larg.; NERVURAS inconspícuas, todas revestidas de escamas piliformes, de base redonda, fimbriada, 
longamente sovelada ou flagelada, um pouco ciliadas, de cor esbranquiçada. SOROS cercados de 
escamas, um pouco aproximados da costa. 

Distribuição geográfica: RJ, PR, SC e RS, Uruguai, Argentina, Paraguai (SEHNEM 
1970). 
Observações: relativamente comum, apresenta comportamento poiquiloídrico, tendo 
aspecto bem diferente dependendo do grau de hidratação (Figura 4 D e E). Ocorre 
também como rupícola. Comumente encontrado sobre árvores nas ruas da cidade de 
São Paulo.  

Polypodium triseriale Sw. 

PLANTA terrestre, epífita ou rupícola. RIZOMA normalmente robusto, de curto a longo, folhas de 
próximas a distantes, escamas mais ou menos adpressas; ESCAMAS do ápice do rizoma grandes,  o 
centro clatrado, castanho a castanho-escuro e margens estreitas de castanho mais claro, o ápice agudo a 
atenuado. LÂMINA pinada, até 90 cm compr., monomórfica, não ou muito pouco reduzida na base; 
SEGMENTOS adnatos a levemente adnatos; PINAS sésseis, 7-10 cm compr., muito pouco pubescentes 
ou escamosas abaxialmente; NERVURAS conspícuas, anastomosadas. SORO na ponta de uma nervura, 
em (1-)2-3 (raramente 4) séries entre costa e margem. 

Distribuição geográfica: América tropical (TRYON & STOLZE 1993). 
Observações: Epífita rara na reserva, tendo sido encontrado apenas um indivíduo, 
sobre a mesma árvore que Polypodium aureum. Não observado fora da reserva. 
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Figura 4. Tipos morfológicos das epífitas na reserva da C.U.A.S.O., São Paulo, SP. A-E: 
pteridófitas reptantes. A: Campyloneurum major; B: Microgramma squamulosa; C: 
Polypodium catharinae; D: Polypodium hirsutissimum, em estado desidratado; E: 
Polypodium hirsutissimum, em estado hidratado; F: pteridófita pendente, Microgramma 
vacciniifolia; G: suculenta áfila pendente, Rhipsalis sp.; H-I: epífitas “de tanque”, 
Aechmea bromeliifolia; H: colônia de formas de sombra; I: forma de sol; J-L: epífitas 
atmosféricas, Tillandsia spp.; J: Tillandsia stricta; K: Tillandsia recurvata sobre râmulos; 
L: Tillandsia recurvata formando tapete sobre o tronco; M: orquídea simpodial, 
Oncidium pumilum; N: orquídea monopodial, Campylocentrum sp. 
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Figura 5. Tipos morfológicos das hemiepífitas na reserva da C.U.A.S.O., São Paulo, SP. A: 
hemiepífita secundária Philodendron imbe em fase inicial, ainda terrícola; B: hemiepífita 
secundária Philodendron imbe em fase posterior, já sem contato com o solo; C: 
hemiepífita primária estrangulante Ficus enormis em fase inicial, ainda epifítica, sem 
contato com o solo; D: hemiepífita primária estrangulante Ficus organensis já em 
contato com o solo; E: hemiepífita primária não estrangulante Philodendron 
bipinnatifidum já em contato com o solo. 
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Chave para identificação de material vegetativo 
A seguir é apresentada uma chave para identificação, a partir de material vegetativo, 
das epífitas vasculares encontradas na reserva da Cidade Universitária Armando de 
Salles Oliveira. 
1. Plantas áfilas .....................................................................................................................2 

2. Secção transversal do caule triangular.............................................Rhipsalis trigona 
2’. Secção transversal do caule circular.......................................................................3 

3. Artículos basais com até 4 mm de diâmetro, várias vezes mais longos que 
os apicais; estes com até 2 mm de diâmetro................. Rhipsalis capilliformis 

3’. Artículos todos aproximadamente do mesmo tamanho, os basais com até 
7 mm e os apicais com 4 mm de diâmetro ........................Rhipsalis baccifera 

1’. Plantas com folhas...........................................................................................................4 
4’. Folhas digitadas, pinatífidas, pinatissectas ou pinadas ........................................5 

5. Folhas digitadas ................................................................Schefflera actinophylla 
5’. Folhas pinatífidas, pinatissectas ou pinadas...................................................6 

6. Folhas cordado-sagitadas ...................................... Philodendron bipinnatifidum 
6’. Folhas com outro formato ............................................................................7 

7. Pinas ou segmentos encurtando-se em direção à base da lâmina...........8 
8. Lâmina densamente recoberta por pelos ........Polypodium hirsutissimum 
8’. Lâmina glabra........................................................ Blechnum binervatum 

7’. Pinas ou segmentos mantendo aproximadamente o mesmo 
comprimento em direção à base da lâmina...........................................9 

9. Folhas pinadas, raque desnuda............................... Polypodium triseriale 
9’. Folhas pinatissectas ou pinatifidas, raque coberta pelo limbo ........10  

10. Nervura central das pinas ou segmentos oblíqua em relação à 
raque ............................................................................Pleopeltis angusta 
10’. Nervura central das pinas ou segmentos perpendicular à raque11 

11. Segmento apical maior que os laterais..........Polypodium aureum 
11’. Segmento apical menor que os laterais......................................
......................................................................... Polypodium catharinae 

4’. Folhas inteiras.......................................................................................................12 
12. Plantas lenhosas, com látex .........................................................................................13 

13. Nervação pouco nítida na face adaxial ................................Ficus microcarpa 
13’. Nervação nítida em ambas as faces..........................................................14 

14. Mais de 10 pares de nervuras laterais.................................. Ficus insipida 
14’. Menos de 10 pares de nervuras laterais...............................................15 

15. Estípulas, pecíolos e ramos jovens pubérulos............. Ficus organensis 
15’. Estípulas, pecíolos e ramos jovens glabros .....................................16 

17. Folhas e estípulas com ápice agudo; estípula avermelhada............
.............................................................................................Ficus enormis 
17’. Folhas e estípulas com ápice rostrado-agudo; estípula verde........
............................................................................................. Ficus pertusa 
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12’. Plantas herbáceas, sem látex ...................................................................................... 18 
18. Folhas congestas, em roseta ...................................................................... 19 

19. Margem da lâmina foliar lisa................................................................ 20 
20. Folhas maiores da roseta com até 4 cm de comprimento ................. .
....................................................................................... Eurystyles cotyledon 
20’. Folhas maiores da roseta com mais de 8 cm de comprimento ..... 21 

21. Base da lâmina foliar com mais de 10 cm de largura .....................
....................................................................................... Vriesea gigantea 
21’. Base da lâmina foliar com até 1 cm de largura .......................... 22 

22. Folhas mortas pendentes da base da roseta; folhas vivas, 
quando úmidas, verde-claras ............................Tillandsia geminiflora 
22’. Folhas mortas na mesma posição das vivas, decurvas; quando 
úmidas, verde-escuras .............................................. Tillandsia stricta 

19’. Margem da lâmina foliar espinosa...................................................... 23 
23. Cicatriz na face abaxial da folha, na junção entre bainha e lâmina 
(material seco)................................................................Aechmea nudicaulis 
23’. Folhas sem cicatriz na face abaxial ................................................. 24 

24. Bainha foliar mais estreita que a lâmina...............Billbergia zebrina 
24’. Bainha foliar mais larga que a lâmina ........................................ 25 

25. Espinhos foliares conspícuos, escuros; relação entre largura e 
comprimento da lâmina foliar maior que 1:20 ..............................
........................................................................ Aechmea bromeliifolia 
25’. Espinhos foliares pouco desenvolvidos, claros; relação entre 
largura e comprimento da lâmina foliar menor que 1:40..............
...........................................................................Aechmea disticantha 

18’. Folhas laxas ............................................................................................... 26 
26. Folhas sagitadas..................................................................................... 27 

27. Catáfilos apicais e face abaxial das folhas róseo-avermelhados ........
.................................................................................Philodendron erubescens 
27’. Catáfilos apicais e face abaxial das folhas verde-claros.....................
..........................................................................................Philodendron imbe 

26’. Folhas não sagitadas ............................................................................ 28 
28. Pecíolo alado..................................................Philodendron sonderianum 
28’. Pecíolo não alado ou folha séssil .................................................... 29 

29. Venação reticulada....................................................................... 30 
30. Folhas de base obtusa ou truncada......................................... 31 

31. Folhas sésseis ou quase sésseis ...... Microgramma vacciniifolia 
31’. Folhas claramente pecioladas .................. Peperomia urocarpa 

30’. Folhas de base atenuada......................................................... 32 
32. Folhas com mais de 30 cm de comprimento.........................
.....................................................................Campyloneurum major 
32’. Folhas com até 15 cm de comprimento................................
............................................................... Microgramma squamulosa 
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29’. Venação paralela ou inconspícua................................................33 
33. Folhas lineares, com largura até 2 mm..........Tillandsia recurvata 
33’. Folhas não lineares, com largura maior que 5 mm................34 

34. Nervura central negra .................................Pleopeltis astrolepis  
34’. Nervura central verde.........................................................35 

35. Crescimento monopodial; caule alongado ....................36 
36. Folhas com ápice assimetricamente emarginado..........
..................................................Campylocentrum linearifolium 
36’. Folhas com ápice obtuso.......................Epidendrum sp. 

35’. Crescimento simpodial; caule reduzido .......................37 
37. Folhas carnosas, isoladas...................Oncidium pumilum 
37’. Folhas não carnosas, dísticas ....................................38 

38. Pseudobulbos arredondados; bainhas das folhas 
formando um pseudocaule........... Polystachya estrellensis 
38’. Pseudobulbos compressos; sem pseudocaule .........
............................................................Notylia longispicata 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
Para responder se a riqueza de espécies epifíticas encontrada é grande ou 

pequena, são comparados os dados florísticos deste trabalho com aqueles gerados para 
outras áreas (Tabela 1). Note-se que em alguns trabalhos certas informações não estão 
disponíveis. 

Tabela 1. Precipitações e dados referentes à flora de epífitas vasculares em várias florestas 
tropicais. Os dados de GOTTSBERGER & MORAWETZ (1986) se referem a uma área de 
cerrado. Espaços em branco indicam a ausência da informação na literatura. 

Local Precipit. 
(mm) 

Referência Número de 
famílias  

Número de 
espécies 

% da flora 
vascular 

La Selva (Costa Rica) 4000 GENTRY & DODSON (1987a) 20 368 24 
Hog House Hill (Jamaica) 3835 KELLY et al. (1988)  80 28,60 
Paranapiacaba (SP, Brasil) 3666 COUTINHO (1962) 13 50 33,11 
Cajanuma (Equador) 3000 BOGH  (1992) 9 102  
Rio Palenque (Equador 
ocidental) 

2980 GENTRY & DODSON (1987a) 18 238 23 

Ilha Barro Colorado (BCI) 
(Panama) 

2750 GENTRY & DODSON (1987a) 17 216 16 

Bukit Timah (Singapura) 2579 CORLETT (1990) 8 75 8,8 
Humaitá (Amazônia) 2361 GOTTSBERGER & MORAWETZ 

(1986) 
5 10 10,53 

Monteverde (Costa Rica) 2250 NADKARNI (1985), INGRAM & 
NADKARNI (1993) 

21 149  

Cocha Cashu (SE Peru) 2028 GENTRY (1990)  141 10,86 
Dorrigo (Australia) 2000 BENZING (1990)  28  
Leo Creek (Australia) 2000 BENZING (1990)  43  
Jauneche (Equador 
ocidental) 

1855 GENTRY & DODSON (1987a) 8 72 12 

Wrights Lookout (Australia) 1800 BENZING (1990)  13  
Makokou (Gabão) 1755 GENTRY & DODSON (1987a) 6 66 6 
Humber Hill (Australia) 1600 BENZING (1990)  20  
Broom Hall (Jamaica) 1575 KELLY et al. (1988)  42 17 
Santa Rosa (Costa Rica) 1550 GENTRY & DODSON (1987a) 6 24 6 
Serra do Cipó (MG, Brasil)  1500 CAMPOS (1995) 6 36 11,84 
P. N. El Rey, (Argentina) 1500 BROWN (1990) 6 47  
Shelly Beach (Australia) 1500 BENZING (1990)  19  
Curitiba (PR, Brasil) 1452 CERVI et al.(1988) 6   
Curitiba (PR, Brasil) 1452 HERTEL (1950) 12 98  
Round Hill (Jamaica) 1219 KELLY et al. (1988)  10 7,80 
CUASO (São Paulo, Brasil) 1207 Este trabalho 7 38 12,25 
Long Point (Australia) 1100 BENZING (1990)  15  
Capeira (Equador ocidental) 804 GENTRY & DODSON (1987a) 4 9 2 
Montenegro (RS, Brasil)   AGUIAR et al. (1981) 4 17  

Nesta comparação, é pertinente a inclusão do fator que provavelmente maior 
influência exerce sobre a diversidade de epífitas em uma determinada área: a 
disponibilidade hídrica. O critério mais simples que se pode adotar para medir esta 
disponibilidade é a precipitação média anual, mensurável com certa facilidade e dado 
normalmente presente nas descrições de locais de estudo em trabalhos de ecologia. 
Outras variáveis, como a uniformidade da distribuição da precipitação ao longo do ano,  
a quantidade de névoa ou neblina que atinge a vegetação e a umidade relativa do ar, 
também são referidas como importantes por outros autores, mas são menos facilmente 
medidas e os dados correspondentes não são freqüentes na literatura. A comparação de 
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grande número de florestas sob este ponto de vista também oferece uma oportunidade 
de se testar a hipótese da importância da disponibilidade hídrica na riqueza de epífitas. 

Nas três regressões feitas, o resultado indicou uma correlação positiva entre a 
precipitação e as variáveis ligadas à flora de epífitas (número de espécies, número de 
famílias e porcentagem da flora vascular total), com r2 variando entre 0,45 e 0,72. A 
função da curva que se ajusta melhor é, porém, diferente em cada um dos três casos. 

A curva do número de espécies de epífitas sobre a precipitação (Figura 6) tem 
melhor ajuste através de uma função de potência com expoente positivo, fazendo com 
que a curva tenha inclinação maior em valores mais altos de precipitação. O número de 
espécies encontrado na Reserva da CUASO é baixo em termos absolutos, se 
comparado com a maioria das outras áreas. Pelo que seria previsto para a área, através 
da curva de regressão, o número é alto, isto é, o número de espécies de epífitas na 
Reserva é maior do que seria de se esperar, dada a baixa pluviosidade no local.  
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Figura 6. Regressão do número de espécies de epífitas vasculares sobre a precipitação média 
anual em 26 áreas diversas. A fórmula descreve a função da curva ajustada. O ponto 
dentro do círculo pontilhado é referente à mata da Reserva da C.U.A.S.O. 

 
A regressão do número de famílias de epífitas sobre a precipitação (Figura 7) 

indica uma função de potência com expoente abaixo de 1,0 regendo a relação entre as 
duas variáveis. Assim, a inclinação da curva tende a diminuir em altos valores de 
precipitação. O número de famílias de epífitas que ocorrem na Reserva é, a exemplo do 
que acontece com o número de espécies, maior do que seria esperado em razão da 
precipitação que ali ocorre. 

A Figura 8 ilustra a relação entre a importância relativa das epífitas na flora 
vascular local e a precipitação. Novamente é possível identificar uma relação entre as 
duas variáveis, de fato a mais significativa entre as analisadas, com um R2 de 0,72. A 
função que melhor explica o comportamento dos dados é uma função linear, ou seja, a 
porcentagem de epífitas na flora e a precipitação são diretamente proporcionais. Isto 
talvez ajude a explicar os resultados da Figura 6. Havendo (1) um aumento da 
proporção de epífitas na flora com o aumento da precipitação e (2) um aumento geral 
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no número de espécies de plantas vasculares em florestas tropicais com o aumento da 
pluviosidade (GENTRY 1988), é de se esperar que o número de espécies de epífitas cresça 
mais do que o previsto por uma função linear. 
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Figura 7. Regressão do número de famílias de epífitas vasculares sobre a precipitação média 
anual em 16 áreas diversas. A fórmula descreve a função da curva ajustada. O ponto 
dentro do círculo pontilhado é referente à mata da Reserva da C.U.A.S.O. 
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Figura 8. Regressão da porcentagem de epífitas na flora vascular (em número de espécies) 
ocupada pelas epífitas sobre a precipitação média anual em 16 áreas diversas. A 
fórmula descreve a função da curva ajustada. O ponto dentro do círculo pontilhado é 
referente à mata da Reserva da C.U.A.S.O. 

 
Novamente, a Reserva apresenta valores mais altos de importância relativa de 

epífitas do que os que são previstos pela curva ajustada. Neste caso, porém, é 
importante mencionar o fato de que, nesta área, apenas as espécies arbustivo-arbóreas 
receberam atenção específica, em termos florísticos (através do trabalho de ROSSI 1994). 
Lianas e ervas terrestres ainda aguardam estudos detalhados, o que, pelo aumento do 
número de espécies conhecidas desses grupos, virá a diminuir a porcentagem de 
espécies epifíticas. 
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Duas características da vegetação da reserva nos levam a esperar um número 
pequeno de espécies de epífitas: (1) a sua condição de “ilha” de área pequena e cercada 
por ambiente urbano e (2) as informações de que dispomos sobre o estádio sucessional 
da mata na área. 

A fragmentação  de hábitats tem efeito negativo sobre a riqueza de espécies de 
uma determinada área. Isto ocorre por alguns motivos. Um deles se deve a um efeito de 
amostra: dentro de um fragmento da área original podem não estar representadas todas 
as espécies. As mais raras têm grandes chances de não ocorrerem. Além disso, há uma 
tendência de diminuição do número de espécies em um fragmento, com o passar do 
tempo, pelo desaparecimento de espécies que exigem uma área mínima maior que a 
disponível para a sua sobrevivência. O desaparecimento de determinadas espécies 
pode, ainda, inviabilizar a sobrevivência de outras. Este seria o caso, por exemplo, de 
plantas que possuem polinizadores e/ou dispersores específicos. Estes efeitos são 
inversamente proporcionais ao tamanho da área do fragmento. 

Segundo BUDOWSKY (1965), matas secundárias apresentam número 
relativamente pequeno de espécies epifíticas.  Isto se deve principalmente à lentidão, 
por parte dessas plantas, na colonização de novas áreas. A condição secundária da 
vegetação da reserva, vista como um todo, leva assim à expectativa de uma flora de 
epífitas reduzida. É possível que pequenas manchas de vegetação em melhor estado de 
conservação dentro da Reserva tenham contribuído para a manutenção de parte da 
riqueza de epífitas original da área. 

O isolamento da reserva limita o processo de sucessão ecológica ali, permitindo 
seu enriquecimento apenas através de espécies cultivadas que ocorrem ao redor 
(MEGURO et al. 1979a). O aparecimento de 3 espécies exóticas no levantamento 
florístico de epífitas, todas elas cultivadas nas proximidades, concorda com essa 
tendência. 

Há, portanto, vários motivos para se acreditar em uma flora epifítica pouco 
desenvolvida na reserva, como o fez ROSSI (1994). A autora, embora não tenha 
estudado o grupo em detalhes, afirmou que “a área é relativamente pobre em epífitas, 
(...) em [termos de] diversidade específica”, considerando esta informação como uma 
evidência da grande interferência sofrida no passado pela vegetação ali existente. A 
realidade encontrada, porém, é de uma riqueza maior do que a esperada, tendo em 
vista a pluviosidade do local. 

Disso resulta a conclusão de que a importância florística desse grupo era, 
provavelmente, muito maior na vegetação original. 

WILLIAMS-LINERA et al. (1995) consideraram que orquídeas epífitas podem ser 
utilizadas como indicadores da integridade de comunidades ecológicas fragmentadas, 
devido às suas exigências de hábitat especializadas; neste sentido, os autores deram 
atenção especial à presença de espécies originalmente descritas para o local estudado. 

Em três trabalhos publicados na década de 20, SCHLECHTER & HOEHNE (1921, 
1922, 1926) apresentaram espécies de orquídeas novas ou pouco conhecidas à época no 
estado de São Paulo. Dentre elas, 44 espécies epífitas de 21 gêneros foram citadas como 
ocorrendo no Butantã ou arredores, bairro em que se encontra hoje a Reserva (Tabela 
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2). Destas, 10 foram descritas originalmente na ocasião. Apenas uma delas foi 
encontrada durante este trabalho, Notylia longispicata Hoehne & Schltr. Note-se que o 
número total de orquídeas epifíticas na região à época provavelmente era bem maior 
que as 44 citadas. A comparação com o número hoje existente de 6 espécies ilustra o 
empobrecimento da flora ocorrido nos últimos 70 anos no local, com a provável 
extinção de espécies. Estes números também concordam com a visão de uma riqueza 
de espécies de epífitas muito maior na vegetação original.  

Alguns fatores contribuem para o número relativamente alto de epífitas 
encontrado. A própria localização no continente americano é um deles. É fato 
documentado a maior diversidade de epífitas na América, se comparado com a África e 
a Australásia (GENTRY & DODSON 1987a). O endemismo neotropical de Bromeliaceae e 
Cactaceae tem influência nisto. O gênero Rhipsalis tem seu centro de dispersão no sul-
sudeste do Brasil (SCHEINVAR 1985), dando também contribuição na flora da Reserva. 
Além disso, é possível que a mata atlântica de encosta na Serra do Mar, a menos de 30 
km ao sul da reserva, tenha funcionado como fonte de espécies epifíticas. Embora sua 
flora epífita seja pouco conhecida, a vegetação que cobre a Serra do Mar, em São Paulo, 
é provavelmente riquíssima nessas plantas. Isto é indicado pelas condições climáticas 
no local, principalmente as altas precipitações e a grande freqüência de névoa úmida, 
decorrentes de processos orogênicos. 

Uma comparação com com trecho de mata atlântica se faz possível pelos 
conhecimentos existentes sobre a flora fanerogâmica da ilha do Cardoso (BARROS et al. 
1991), no extremo sul do Estado de São Paulo. Das espécies que ocorrem na reserva, 
seis Bromeliaceae (Aechmea distichantha, Aechmea nudicaulis, Billbergia zebrina, Tillandsia 
geminiflora, Tillandsia stricta e Vriesea gigantea) e Moraceae (Ficus enormis, Ficus insipida  e 
Ficus organensis) são citadas também para a ilha, além de Peperomia urocarpa (Piperaceae), 
Rhipsalis capilliformis (Cactaceae) e Campylocentrum linearifolium (Orchidaceae). É 
interessante o fato de que grande parte das Bromeliaceae da reserva também ocorrem 
na ilha, mas, com exceção de Aechmea nudicaulis, todas são de distribuição restrita ou 
pouco comuns na reserva. A pequena coincidência de espécies de Araceae e 
Orchidaceae também é digna de nota. 

Outra possibilidade de comparação se dá através das informações existentes 
sobre algumas famílias no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEPI), em São Paulo 
- SP. Em Orchidaceae (BARROS 1983), são espécies em comum Notylia longispicata, 
Oncidium pumilum e Polystachya estrellensis, todas coincidentemente conhecidas como 
sendo das primeiras a se instalar em matas secundárias. A presença dessas espécies na 
reserva, aliás, pode ser considerada como mais um indicador da condição alterada da 
vegetação no local. 

Outras espécies em comum com o PEPI são: Ficus enormis (ROMANIUC NETO & 
WANDERLEY 1992), Peperomia urocarpa (GUIMARÃES 1988), Rhipsalis baccifera e Rhipsalis 
trigona (TAMASHIRO & ZICKEL 1991).  
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Tabela 2. Orquídeas epífitas citadas para a região do Butantã, São Paulo, SP, na década de 20. 
O asterisco marca as espécies descritas pela primeira vez na ocasião. 

ESPÉCIE LOCALIZAÇÃO CITAÇÃO 

Barbosella crassifolia (Edwall) Schltr. Butantan; aparece em grupos rasteiros 
tapetiformes sobre os ramos das árvores 
campestres 

SCHLECHTER  & HOEHNE (1921) 

Bifrenaria harrisoniae Ldl. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1921) 
Bifrenaria inodora Ldl. Butantan, nas matas ao lado de Bifrenaria 

harrisoniae Ldl. 
SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 

Bulbophyllum tripetalum Ldl. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Campylocentrum burchelli Cgn. S. Paulo: in arboribus campi valde frequens SCHLECHTER  & HOEHNE (1921) 
Campylocentrum pauloensis Hoehne & Schltr. * Pirajussara, Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Campylocentrum rhomboglossum Hoehne & Schltr. * Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Capanemia micromeria Rdr. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Catasetum atratum Ldl. Butantan, procedentes de árvores das matas 

mais secas das imediações de Butantan 
SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 

Catasetum cernuum Reichb. f. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Catasetum trulla Ldl.  Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Cladobium oliganthum Hoehne & Schltr. * Butantan, sobre árvores das matas SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Encyclia odoratissima (Ldl.) Schltr. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Epidendrum armeniacum Ldl. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Epidendrum ellipticum Grah. in campis prope Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1921) 
Epidendrum paulense Cogn. Butantan, epiphyticum supra arbores 

campestres 
SCHLECHTER  & HOEHNE (1921) 

Epidendrum pseudodifforme Hoehne & Schltr. * Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Gomeza barkeri Regel arredores de Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Gomeza divaricata Hoffmsgg. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Isabelia virginalis Rodr. sobre árvores esparsas dos campos dos 

arredores do Butantan 
SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 

Isochilus brasiliensis Schltr. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Leptotes bicolor Ldl. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Maxillaria hoehnei Schltr. * Butantan, in arboris campi SCHLECHTER  & HOEHNE (1921) 
Maxillaria liliaceae Rdr. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1921) 
Maxillaria picta Hook Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Maxillaria rupestris Rdr. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Notylia longispicata Hoehne & Schltr. * nas matas ribeirinhas do Pirajussara SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Octomeria decumbens Cgn. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Octomeria truncicola Rdr. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Oncidium crispum Lodd. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Oncidium flexuosum Sims. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Oncidium longipes Ldl. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1921) 
Oncidium uliginosum Rdr. Butantan, in paludibus SCHLECHTER  & HOEHNE (1921) 
Phymatidium myrtophylum Rdr. Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1921) 
Pleurothallis albipetala Hoehne & Schltr. * Butantan, supra arbores repens SCHLECHTER  & HOEHNE (1921) 
Pleurothallis butantanensis Hoehne & Schltr. * Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Pleurothallis auriculigera Hoehne & Schltr. * Pirajussara perto de Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Pleurothallis hygrophyla Rodr. Butantan supra arbores campestres; Pirajussara SCHLECHTER  & HOEHNE (1921, 

1926) 
Pleurothallis leptotifolia Rdr. Butantan, comum sobre árvores isoladas dos 

arredores de S. Paulo 
SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 

Pleurothallis platystachya Regel. Butantan  
Pleurothallis sonderiana Reichb. f. Butantan, supra arbores campestres valde 

frequens 
SCHLECHTER  & HOEHNE (1921) 

Polystachya edwalli Hoehne & Schltr. * Butantan SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 
Rodriguezia decora Reichb. f. Butantan, freqüente nas matinhas brejosas dos 

arredores de S. Paulo 
SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 

Zygopetalum maxillare Lodd. sobre Alsophila atrovirens Pr. nas matas de 
Butantan, onde ainda aparece como epífita de 
outros samambaia-ussús 

SCHLECHTER  & HOEHNE (1926) 

 



 101

As famílias presentes na reserva e sua importância em termos de riqueza 
específica também podem ter interpretações biogeográficas e ecológicas interessantes. 
A Figura 9 traz as distribuições dos números de espécies de epífitas por família de 
vários locais. Na grande maioria dos casos, Orchidaceae é a família mais importante, 
seguida por Pteridophyta, Araceae ou Bromeliaceae. Isto acontece em áreas com 
pluviosidades as mais diversas, desde 4000 mm ao ano, em La Selva, até 804 mm, em 
Capeira.  

No caso da flora da reserva este padrão básico não é mantido. Aqui, o grupo 
com maior número de espécies é Pteridophyta, seguido por Bromeliaceae e 
Orchidaceae. O mesmo acontece no Parque Nacional El Rey, na Argentina. Makoukou, 
no Gabão, também tem Pteridophyta como o grupo de epífitas mais importante. 
BROWN (1990) relacionou a flora epifítica encontrada nas florestas montanas de El Rey 
com o fato de estas serem uma “ilha” biogeográfica em meio aos bosques xerófilos 
chaquenhos, com uma provável instabilidade devido a flutuações pleistocênicas nas 
condições climáticas. Por este motivo, a flora apresentaria poucos elementos próprios. 
Uma vez que as pteridófitas e bromélias de El Rey ocorrem também nos bosques 
xerófilos, entenda-se como elementos próprios as espécies de Orchidaceae. 

Argumento análogo poderia ser usado para explicar a composição florística de 
epífitas na reserva da CUASO, substituindo-se as “flutuacões pleistocênicas” pela ação 
antrópica na área. Grande parte das espécies ocorre também fora da reserva, nos seus 
arredores, o que porém não acontece com as Orchidaceae, talvez pela especificidade de 
hábitat citada por WILLIAMS-LINERA et al. (1995). A grande diversidade de orquídeas 
epífitas na área, até o começo do século, provavelmente não foi capaz de se manter em 
face da instabilidade causada pelo homem, o que produziu a composição florística 
incomum encontrada hoje na reserva. 

A análise dos padrões de distribuição geográfica contribui para o melhor 
entendimento desta questão. Podem ser identificados três padrões básicos entre as 
epífitas da reserva: (1) espécies exóticas, (2) espécies de ampla distribuição 
(neotropicais) e (3) espécies de distribuição restrita.  

As espécies epífitas exóticas presentes na flora da reserva, ainda que raras, dão 
suporte para a hipótese de MEGURO et al. (1979a) sobre o enriquecimento da flora da 
área por espécies não existentes na vegetação original. As três espécies amostradas são 
cultivadas pelo homem nas proximidades da reserva, como ornamentais, e são 
invasoras na área, estabelecendo-se espontaneamente. 

As espécies de ampla distribuição, que se estendem desde a América Central até 
o sul do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, são maioria na reserva. Quase todas as 
Pteridophyta apresentam esse padrão, assim como várias Bromeliaceae e Ficus spp. 
Espécies de ampla distribuição geográfica apresentam capacidade de sobrevivência em 
condições ambientais muito diversificadas, o que provavelmente contribui para sua 
existência em vegetação alterada, como é a da reserva. 

Apenas algumas espécies apresentam sua distribuição restrita a alguns estados 
brasileiros. É o caso de Vriesea gigantea, Philodendron sonderianum e Eurystyles cotyledon.  
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Rio Palenque - 2980 mm
EQUADOR

0

20

40

60

80

100

ORCH ARAC PTER PIPE BROM MORA CACT OUTRAS

Família

N
úm

er
o 

de
 e

sp
éc

ie
s

Jauneche - 1855 mm
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Monteverde - 2250 mm
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Barro Colorado - 2750 mm
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Serra do Cipó - 1500 mm
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Sta. Rosa - 1550 mm
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Curitiba - 1450 mm
PARANÁ

0

10

20

30

40

50

60

ORCH ARAC PTER PIPE BROM MORA CACT OUTRAS

Família

N
úm

er
o 

de
 e

sp
éc

ie
s

 

Figura 9. Número de espécies de epífitas vasculares por família, para vários locais. ORCH: 
Orchidaceae, ARAC: Araceae, PTER: Pteridophyta, PIPE: Piperaceae, BROM: 
Bromeliaceae, MORA: Moraceae, CACT: Cactaceae, OUTRAS: outras famílias. 
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Cajanuma - 3000 mm
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Curitiba -1450 mm
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Paranapiacaba - 3666 mm
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Capeira - 804 mm
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Montenegro e Triunfo
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Makoukou - 1755 mm
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El Rey - 1500 mm
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CUASO, São Paulo - 1207 mm
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Figura 9. (cont.) Número de espécies de epífitas vasculares por família, para vários locais. 
ORCH: Orchidaceae, ARAC: Araceae, PTER: Pteridophyta, PIPE: Piperaceae, BROM: 
Bromeliaceae, MORA: Moraceae, CACT: Cactaceae, OUTRAS: outras famílias. 
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Por fim, saliente-se o fato de que, em geral, as espécies não se distribuem por 
toda a área da reserva. Esta apresenta heterogeneidade interna sob este aspecto. 
Algumas espécies são restritas às proximidades do riacho (Philodendron spp., Blechnum 
binervatum), provavelmente pela maior umidade do ar ali e talvez também por se tratar 
de uma área mais protegida da ação antrópica. Outras espécies só ocorrem em uma 
área muito bem definida dentro da reserva (Vriesea gigantea, Tillandsia geminiflora, 
Polypodium aureum, P. triseriale), em melhor estado de conservação. A observação de 
uma árvore de pequeno porte, portadora de várias espécies de Orchidaceae, com vários 
indivíduos cada e uma só observada aí (Campylocentrum linearifolium), concorda com a 
grande especificidade que se acredita que essas plantas possuam. 
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CAPÍTULO 4                                                        

A ESTRUTURA DO COMPONENTE EPIFÍTICO 

VASCULAR EM REMANESCENTE DE MATA 

SECUNDÁRIA EM SÃO PAULO, SP 

INTRODUÇÃO 
A presença de epífitas vasculares é característica fisionômica conspícua da 

maioria das florestas tropicais. Estas plantas também são responsáveis por parte 
importante da diversidade de espécies nestas formações (GENTRY & DODSON 1987b; 
GENTRY 1988). Mesmo assim, estudos sobre a estrutura destas florestas 
tradicionalmente se ocupam apenas do componente arbóreo. 

Isto provavelmente se deve a dificuldades metodológicas, como o acesso ao 
dossel e a falta de um método largamente aceito de amostragem na estrutura 
tridimensional da floresta. Nos últimos anos foram desenvolvidas e aperfeiçoadas 
técnicas de subida ao dossel (PERRY 1978a; PERRY 1984; NADKARNI 1988; HALLÉ 1990; 
LOWMAN et al. 1993; MOFFETT 1993a,b; DIAL & TOBIN 1994; LAMAN 1995), que 
possibilitaram um grande aumento no número de trabalhos sobre a estrutura do 
componente epifítico, utilizando diferentes abordagens (SUGDEN & ROBINS 1979; KELLY 
1985; TER STEEGE & CORNELISSEN 1989; CATLING & LEFKOVITCH 1989; BOGH 1992; 
INGRAM & NADKARNI 1993). 

No Brasil, porém, há ainda poucos estudos quantitativos envolvendo epífitas 
vasculares. GOTTSBERGER & MORAWETZ (1993) fizeram um censo total destas plantas 
em uma parcela de 3248 m2 de cerrado amazônico. WAECHTER (1992) quantificou o 
componente epifítico vascular de duas matas brejosas no Rio Grande do Sul. FONTOURA 
(1995) descreveu quantitativamente a estrutura das bromélias epífitas, identificando-as 
no nível de gênero, na mata atlântica em Nova Friburgo (RJ). 

Este é o primeiro estudo quantitativo envolvendo epífitas vasculares no estado 
de São Paulo. 

OBJETIVOS 
São objetivos deste trabalho: 

• Contribuir para o conhecimento da mata na Reserva da Cidade Universitária 
Armando de Salles Oliveira, em seu componente epifítico vascular. 

• Fazer uma descrição da estrutura do componente epifítico vascular em um trecho 
desta mata, envolvendo as relações de abundância entre as espécies presentes, a 
diversidade de espécies e seu arranjo espacial horizontal. 

• Comparar a diversidade de espécies do componente epifítico com a do componente 
arbóreo que o suporta. 



 108

• Estudar a sucessão secundária inicial e tardia sob o ponto de vista da comunidade 
epifítica. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Local de estudo 
A Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” (CUASO), da Universidade 

de São Paulo (USP), localiza-se no bairro do Butantã, em São Paulo, SP. Em seu interior, 
próxima às coordenadas geográficas 46o43’W e 23o33’S, localiza-se a reserva estudada 
neste trabalho, com uma área de 102.100 m2, situada no vale de um riacho, que se 
estende na direção S-N, em terreno com desnível de 30 metros entre as partes mais 
altas, a 765 m, e as mais baixas, a 735 m, onde há um pequeno lago formado por 
represa. 

A área situa-se na bacia de São Paulo, caracterizada por depósitos do Terciário e 
Quaternário (JOLY 1950). O solo é essencialmente argiloso, ácido, pobre em nutrientes, 
com altos teores de alumínio e capacidade de campo de 40,4g / 100ml de solo 
(VARANDA 1977). 

A média de umidade relativa do ar fica ao redor de 80%. Durante todo o ano 
predominam os ventos de origem marítima, de direção SE (VARANDA 1977). O clima é 
do tipo Cwa, de KÖPPEN (1948): temperado chuvoso, com média anual de temperatura 
de 19,2 oC e precipitação média anual de 1207 mm. As temperaturas médias mensais 
oscilam entre 14 oC (junho) e 23 oC (fevereiro). As precipitações médias mensais vão de 
230 mm (janeiro) a 40 mm (agosto), quando ocorre déficit hídrico no solo (GORRESIO-
ROIZMAN 1993). 

 Grande parte da área da reserva é coberta por mata mesófila semi-decídua 
secundária (CERSÓSIMO 1993), considerada por ROSSI (1994) como um mosaico de áreas 
em diversos estádios de degradação e regeneração, que representa um dos poucos 
remanescentes da cobertura florestal na cidade de São Paulo, com cerca de 130 espécies 
arbustivo-arbóreas (ROSSI 1994). 

O local foi e continua sendo objeto de estudos de pesquisadores e alunos do 
Instituto de Biociências (JOLY 1950; VARANDA 1977; MEGURO et al. 1979ab, 1980; 
BRANDÃO 1980; CERSÓSIMO 1993; GORRESIO-ROIZMAN 1993; HASUI 1994; ROSSI 1994).  

Obtenção de dados 
O termo “epífita” é utilizado aqui em seu sentido mais amplo, incluindo tanto as 

epífitas vasculares verdadeiras quanto as hemiepífitas primárias e secundárias. Plantas 
encontradas na condição epifítica que claramente não teriam condições de se 
desenvolver até a maturidade (epífitas efêmeras) não foram consideradas. Analisaram-
se apenas as epífitas presentes sobre as árvores vivas com perímetro do caule igual ou 
superior a 40 cm, medidos a 1,30 m de altura em relação ao chão (perímetro à altura do 
peito ou PAP), em uma área contígua de 2000 m2. Estas árvores correspondem àquelas 
que chegam ao dossel da mata, e são as que suportam a maioria das epífitas. Estas 
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árvores foram objeto de estudo de uma análise fitossociológica anterior (Capítulo 2). 
Esta demonstrou, com base nas categorias sucessionais das árvores, a existência de duas 
subáreas dentro da área amostral, uma maior, em estádio sucessional inicial, e outra em 
estádio tardio. Aquelas árvores que apresentaram epífitas serão denominadas, daqui em 
diante, de forófitos. 

As epífitas vasculares na mata da Reserva não são tão abundantes quanto em 
áreas mais úmidas, como na mata atlântica, por exemplo. Isto nos levou a crer que 
fosse possível, dentro da área das parcelas, fazer um censo de todos os indivíduos que 
ocorrem sobre as árvores analisadas. 

Para determinadas espécies, a definição do que é um indivíduo é muito simples, 
já que se apresentam como indivíduos isolados, como em Rhipsalis spp. e Ficus spp., ou 
em colônias com limites bem definidos, como em Aechmea spp.. Para outras espécies, 
isto é mais complicado, como é o caso de Microgramma spp., com seus rizomas muito 
ramificados e desenvolvidos, que ficam muito compridos. Ainda assim, através de 
inspeção visual, determinaram-se os limites de uma colônia, considerando-a como um 
indivíduo.  

Foram consideradas apenas as colônias com mais de 15 cm de comprimento. 
Epífitas menores que isso são freqüentemente muito jovens, dificultando sua 
identificação. Subindo pela árvore, com a utilização de técnicas de escalada (Capítulo 
3), foram registrados os indivíduos epifíticos encontrados e identificadas as espécies. 
Devido à grande diversidade de formas de crescimento apresentada pelas epífitas 
(Capítulo 3), não foi possível encontrar uma medida que indicasse a cobertura ou a 
biomassa do indivíduos. 

Análise de dados 

Suficiência amostral 
A suficiência amostral foi verificada através da elaboração de "curvas espécies x 

área", na qual se plota o número de espécies acumulado encontrado em função de 
alguma medida de esforço amostral (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG 1974). Curvas 
desse tipo tendem a ter um comportamento de estabilização do valor do número de 
espécies acumulado após um certo valor de esforço amostral. Este último é considerado 
o tamanho "suficiente" para uma amostra representativa da comunidade. 

Como medida de esforço amostral foi utilizado o número de árvores 
amostradas, a fim de se comparar a curva de epífitas com a curva correspondente de 
árvores, elaborada em estudo anterior (Capítulo 2) 

Para a confecção dos gráficos era tomada, ao acaso e sem reposição, uma nova 
árvore. Era, então, contado o número total de espécies de epífitas existentes no 
conjunto de árvores já escolhidas, e plotado no gráfico. 

Foi feito um ajuste da curva para estabelecer a função matemática que melhor 
explicasse a relação entre a medida de esforço amostral e o número de espécies. O 
ajuste foi feito com o programa Excel 5.0, da Microsoft, para três tipos de função: 
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linear, de potência e logarítmica. A função que exibisse maior coeficiente de 
determinação (r2) foi considerada a de melhor ajuste. 

Parâmetros fitossociológicos 
Para a análise das relações de abundância entre as espécies encontradas, foram 

calculados, para cada uma delas, os seguintes parâmetros fitossociológicos (MUELLER-
DOMBOIS & ELLENBERG 1974; GREIG-SMITH 1983): (1) densidade absoluta e relativa. (2) 
Freqüência absoluta e relativa. Foram calculadas freqüências para quatro tamanhos de 
parcela: 20x10m, 10x10m, 10x5m e 5x5m. Uma espécie de epífita era considerada 
como ocorrendo dentro da parcela quando situada sobre árvore enraizada em seu 
interior. 

Valores de dominância não foram calculados, uma vez que não foi registrada 
para os indivíduos uma medida que fosse proporcional à sua cobertura ou biomassa. 

WAECHTER (1992) utilizou duas outras formas de estimativa de abundância de 
epífitas, a ocorrência sobre indivíduos forofíticos e a ocorrência sobre espécies 
forofíticas, em suas formas absoluta e relativa. 

A ocorrência sobre indivíduos forofíticos é correspondente à freqüência, sendo 
as árvores suporte consideradas as unidades amostrais. A ocorrência absoluta sobre 
espécies forofíticas é dada pelo quociente entre o número de espécies forofíticas que 
apresentam a espécie de epífita e o número total de árvores amostradas. 

No presente trabalho, foram utilizadas formas modificadas desses dois 
parâmetros: a freqüência sobre indivíduos arbóreos (portadores de epífitas ou não) e a 
freqüência sobre espécies arbóreas (portadoras de epífitas ou não), definidas como 
segue: 

FAIi = NIi / NI 
FRIi = FAIi / Σ FAIi 

FASi = NSi / NS 
FRSi = FASi / Σ FASi      sendo 

FAIi a freqüência absoluta sobre indivíduos arbóreos 

FRIi a freqüência relativa sobre indivíduos arbóreos 

FASi a freqüência absoluta sobre espécies arbóreas 
FRSi a freqüência relativa sobre espécies arbóreas 
NIi o número de indivíduos arbóreos com a espécie epifítica i 
NI o número total de indivíduos arbóreos (com ou sem epífitas) 
NSi o número de espécies arbóreas com a espécie epifítica i 
NS o número total de espécies arbóreas (com ou sem epífitas) 

Diversidade de espécies 
Para o cálculo da diversidade específica utilizou-se o índice de Shannon & 

Wiener (H’) (ODUM 1988), expresso pela fórmula: 

H p pi
i

N

i' .ln= −
=
∑

1
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onde: 
p n Ni i= /  
ni é o número de indivíduos amostrados para a espécie i 
N é o número total de indivíduos amostrados 
ln é o logaritmo natural. 
Para o cálculo da equabilidade, utilizou-se o índice de Pielou (E) (ODUM 1988), 

expresso pela fórmula: 

E
H
S

=
'

ln  

onde: 
H’ é o índice de diversidade de Shannon & Wiener 
ln é o logaritmo natural 
S é o número de espécies amostradas. 

Comparação entre as subáreas 
 A fim de se produzir informações acerca das mudanças no componente epifítico 

ao longo da sucessão secundária na floresta, foram comparadas as estruturas deste 
componente nas subáreas inicial e tardia. Uma vez que não é conhecida a dimensão 
exata de cada uma das subáreas em diferentes estádios sucessionais, utilizou-se outro 
parâmetro para comparar a quantidade de epífitas de cada espécie entre elas, a 
densidade sobre indivíduos arbóreos. Esta é definida como segue: 

DAIi = Ni / NI     sendo 
DAIi a densidade absoluta sobre indivíduos arbóreos 
Ni o número de indivíduos da espécie epifítica i 
NI o número total de indivíduos arbóreos (com ou sem epífitas) 
Note-se que a densidade relativa sobre indivíduos arbóreos é igual à densidade 

relativa normalmente calculada como parâmetro fitossociológico. 

RESULTADOS 
Entre os 380 indivíduos amostrados, foram identificadas 22 espécies 

pertencentes a 11 gêneros de 6 famílias (Tabela 1). Isto corresponde a cerca de 60% das 
37 espécies que existem na Reserva como um todo, segundo levantamento florístico 
efetuado (vide Capítulo 3). 

Das 86 árvores amostradas, 28 (32,6%) não portavam epífitas. A média de 
indivíduos epifíticos por árvore foi de 4,42. Considerando-se apenas as árvores 
portadoras de epífitas, havia em média 6,55 indivíduos em cada árvore. O número 
máximo de indivíduos em uma árvore apenas foi de 36 (Figura 1). 

A média de espécies epifíticas por forófito foi de 3,22. O número máximo de 
espécies sobre uma mesma árvore foi de oito (Figura 2). A Figura 3 mostra a relação 
entre o número de espécies e o número de indivíduos sobre as árvores amostradas. 
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Tabela 1. Espécies de epífitas encontradas durante o levantamento. 

Família Espécie 
ARACEAE Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. 
ARACEAE Philodendron imbe Schott 
ARACEAE Philodendron sonderianum Schott ex Endl. 
BROMELIACEAE Aechmea bromeliifolia  (Rudge) Baker 
BROMELIACEAE Aechmea nudicaulis  (L.) Griseb. 
CACTACEAE Rhipsalis baccifera (Miller) Stearn 
CACTACEAE Rhipsalis capilliformis  A. Weber 
CACTACEAE Rhipsalis trigona  Pfeiff. 
MORACEAE Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Miq. 
MORACEAE Ficus insipida  Willd. 
MORACEAE Ficus microcarpa L.f. 
MORACEAE Ficus organensis  (Miq.) Miq. 
ORCHIDACEAE Eurystyles cotyledon  Wawra 
ORCHIDACEAE Notylia longispicata Hoehne & Schltr. 
ORCHIDACEAE Oncidium pumilum Lindl. 
ORCHIDACEAE Polystachya estrellensis  Reichb. f. 
POLYPODIACEAE Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota 
POLYPODIACEAE Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. 
POLYPODIACEAE Pleopeltis angusta  Humb. & Bonpl. ex Willd. 
POLYPODIACEAE Pleopeltis astrolepis (Liebm.) Fourn. 
POLYPODIACEAE Polypodium catharinae Langsd. & Fisch. 
POLYPODIACEAE Polypodium hirsutissimum  Raddi 
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Figura 1. Distribuição de freqüências do número de indivíduos de epífitas por árvore. 
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Figura 2. Distribuição de freqüências do número de espécies de epífitas por árvore. 
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Figura 3. Número de espécies epifíticas sobre a árvore em função do número de indivíduos 
epifíticos presentes. 

Suficiência amostral 
A Figura 4 mostra o resultado da plotagem dos pontos e a curva de ajuste 

referente à análise de suficiência amostral. Mostra também, para efeitos de comparação, 
a curva ajustada da análise correspondente para as árvores na mesma área. É 
interessante notar que ambas as curvas são ajustadas através de funções de potência. A 
curva referente às epífitas tem uma inclinação inicial maior, mas perde inclinação mais 
rapidamente que a curva referente às árvores. Demonstra uma maior estabilização, 
indicando tendência à suficiência amostral. 
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Figura 4. Número acumulado de espécies de epífitas (linha cheia) e de árvores (linha 
pontilhada) em função do número de indivíduos arbóreos amostrados.  

Parâmetros fitossociológicos 
A Tabela 2 e a Tabela 3 mostram os parâmetros fitossociológicos obtidos para 

cada uma das espécies encontradas. Microgramma squamulosa aparece sempre como a 
espécie mais importante, independentemente do parâmetro adotado. Rhipsalis baccifera 
fica em segundo lugar em termos do número de indivíduos, mas cai para a quarta 
posição nas medidas de freqüência sobre indivíduos arbóreos e parcelas, em todos os 
tamanhos destas últimas. Outras espécies importantes são Aechmea bromeliifolia, que 
ocupa o lugar de R. baccifera nos parâmetros de freqüência, e Pleopeltis astrolepis, que na 
maioria dos critérios utilizados aparece como a terceira espécie mais abundante. 

Cinco espécies apresentaram apenas um indivíduo, o que representa cerca de 
23% das espécies amostradas.  

O índice de diversidade de Shannon & Wiener (H’) obtido foi de 2,3161. O de 
equabilidade de Pielou (E) foi de 0,7493. 
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Tabela 2. Parâmetros fitossociológicos independentes do tamanho das parcelas. Espécies de 
epífitas. N: número de indivíduos; DA: densidade absoluta (número de indivíduos por 
hectare); DR: densidade relativa (%);NI: número de indivíduos arbóreos em que 
ocorre; FAI: freqüência absoluta sobre indivíduos arbóreos (%); FRI: freqüência 
relativa sobre indivíduos arbóreos (%); NS: número de espécies de árvores em que 
ocorre; FAS: freqüência absoluta sobre espécies de árvores (%); FRS: freqüência 
relativa sobre espécies de árvores (%). 

Espécie N DA DR NI FAI FRI NS FAS FRS
Microgramma squamulosa 74 370 19,47 46 53,49 24,73 13 48,15 15,66
Rhipsalis baccifera 67 335 17,63 17 19,77 9,14 9 33,33 10,84
Pleopeltis astrolepis 57 285 15,00 21 24,42 11,29 6 22,22 7,23
Aechmea bromeliifolia 52 260 13,68 30 34,88 16,13 9 33,33 10,84
Polypodium hirsutissimum 45 225 11,84 14 16,28 7,53 6 22,22 7,23
Rhipsalis capilliformis 14 70 3,68 5 5,81 2,69 4 14,81 4,82
Polypodium catharinae 12 60 3,16 8 9,30 4,30 5 18,52 6,02
Aechmea nudicaulis 11 55 2,89 6 6,98 3,23 5 18,52 6,02
Ficus enormis 10 50 2,63 10 11,63 5,38 3 11,11 3,61
Pleopeltis angusta 10 50 2,63 8 9,30 4,30 3 11,11 3,61
Microgramma vacciniifolia 7 35 1,84 4 4,65 2,15 4 14,81 4,82
Rhipsalis trigona 5 25 1,32 4 4,65 2,15 3 11,11 3,61
Philodendron imbe 3 15 0,79 2 2,33 1,08 2 7,41 2,41
Eurystyles cotyledon 2 10 0,53 1 1,16 0,54 1 3,70 1,20
Ficus insipida 2 10 0,53 2 2,33 1,08 2 7,41 2,41
Notylia longispicata 2 10 0,53 2 2,33 1,08 2 7,41 2,41
Philodendron bipinnatifidum 2 10 0,53 1 1,16 0,54 1 3,70 1,20
Ficus microcarpa 1 5 0,26 1 1,16 0,54 1 3,70 1,20
Ficus organensis 1 5 0,26 1 1,16 0,54 1 3,70 1,20
Oncidium pumilum 1 5 0,26 1 1,16 0,54 1 3,70 1,20
Philodendron sonderianum 1 5 0,26 1 1,16 0,54 1 3,70 1,20
Polystachya estrellensis 1 5 0,26 1 1,16 0,54 1 3,70 1,20
Total 380 1900 100,00 186 216,28 100,00 83 307,41 100,00

 

Tabela 3. Parâmetros fitossociológicos dependentes do tamanho das parcelas. Espécies de 
epífitas. FA: freqüência absoluta (%); FR: freqüência relativa (%). Os números na 
primeira linha indicam as dimensões das parcelas correspondentes (em metros). 

Espécie FA 
10x20 

FR 
10x20 

FA 
10X10 

FR 
10X10 

FA 
10X5 

FR 
10X5 

FA 
5X5 

FR 
5X5 

Microgramma squamulosa 100 12,50 90 16,51 62,5 19,53 41,25 21,85 
Aechmea bromeliifolia 80 10,00 65 11,93 40,0 12,50 28,75 15,23 
Pleopeltis astrolepis 80 10,00 65 11,93 42,5 13,28 23,75 12,58 
Rhipsalis baccifera 60 7,50 45 8,26 25,0 7,81 15,00 7,95 
Polypodium hirsutissimum 60 7,50 40 7,34 22,5 7,03 12,50 6,62 
Ficus enormis 60 7,50 40 7,34 22,5 7,03 11,25 5,96 
Polypodium catharinae 60 7,50 35 6,42 17,5 5,47 10,00 5,30 
Pleopeltis angusta 60 7,50 30 5,50 15,0 4,69 8,75 4,64 
Aechmea nudicaulis 40 5,00 20 3,67 10,0 3,13 6,25 3,31 
Microgramma vacciniifolia 20 2,50 15 2,75 10,0 3,13 5,00 2,65 
Rhipsalis capilliformis 20 2,50 15 2,75 10,0 3,13 5,00 2,65 
Rhipsalis trigona 30 3,75 20 3,67 10,0 3,13 5,00 2,65 
Ficus insipida 20 2,50 10 1,83 5,0 1,56 2,50 1,32 
Notylia longispicata 20 2,50 10 1,83 5,0 1,56 2,50 1,32 
Philodendron imbe 20 2,50 10 1,83 5,0 1,56 2,50 1,32 
Eurystyles cotyledon 10 1,25 5 0,92 2,5 0,78 1,25 0,66 
Ficus microcarpa 10 1,25 5 0,92 2,5 0,78 1,25 0,66 
Ficus organensis 10 1,25 5 0,92 2,5 0,78 1,25 0,66 
Oncidium pumilum 10 1,25 5 0,92 2,5 0,78 1,25 0,66 
Philodendron bipinnatifidum 10 1,25 5 0,92 2,5 0,78 1,25 0,66 
Philodendron sonderianum 10 1,25 5 0,92 2,5 0,78 1,25 0,66 
Polystachya estrellensis 10 1,25 5 0,92 2,5 0,78 1,25 0,66 
TOTAL 800 100,00 545 100,00 320,0 100,00 188,75 100,00 
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Padrões espaciais horizontais 
As figuras a seguir mostram o arranjo horizontal dos indivíduos do total de 

epífitas amostradas (Figura 5) e de cada uma das 5 espécies mais importantes: 
Microgramma squamulosa (Figura 6), Rhipsalis baccifera (Figura 7), Pleopeltis astrolepis 
(Figura 8), Aechmea bromeliifolia (Figura 9), Polypodium hirsutissimum (Figura 10) e R. 
capilliformis (Figura 11). 

> 1 07 - 1 04 - 6321N ú m e r o  d e
c o lô n ia s

 

Figura 5. Padrão de distribuição espacial horizontal do total de epífitas. Os pequenos círculos 
vazados indicam a posição de enraizamento das árvores que não apresentam epífitas. 
Os círculos maiores preenchidos indicam a posição de árvores que suportam epífitas 
(forófitos). O tamanho do círculo indica o número de indivíduos epifíticos presentes. 
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> 1 07 -94 -6321N ú m e ro  d e
c o lô n ia s

 

Figura 6. Padrão de distribuição espacial horizontal de Microgramma squamulosa. Os pequenos 
círculos vazados indicam a posição de enraizamento das árvores que não apresentam 
a espécie. Os círculos maiores preenchidos indicam a posição de árvores que 
apresentam a espécie. O tamanho do círculo indica o número de indivíduos epifíticos 
presentes. 

> 1 07 -94 -6321N ú m e ro  d e
c o lô n ia s

 

Figura 7. Padrão de distribuição espacial horizontal de Rhipsalis baccifera. Os pequenos 
círculos vazados indicam a posição de enraizamento das árvores que não apresentam 
a espécie. Os círculos maiores preenchidos indicam a posição de árvores que 
apresentam a espécie. O tamanho do círculo indica o número de indivíduos epifíticos 
presentes.  
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> 1 07 - 94 -6321N ú m e ro  d e
c o lô n ia s

 

Figura 8. Padrão de distribuição espacial horizontal de Pleopeltis astrolepis. Os pequenos 
círculos vazados indicam a posição de enraizamento das árvores que não apresentam 
a espécie. Os círculos maiores preenchidos indicam a posição de árvores que 
apresentam a espécie. O tamanho do círculo indica o número de indivíduos epifíticos 
presentes. 

> 1 07 -94 -6321N ú m e ro  d e
c o lô n ia s

 

Figura 9. Padrão de distribuição espacial horizontal de Aechmea bromeliifolia. Os pequenos 
círculos vazados indicam a posição de enraizamento das árvores que não apresentam 
a espécie. Os círculos maiores preenchidos indicam a posição de árvores que 
apresentam a espécie. O tamanho do círculo indica o número de indivíduos epifíticos 
presentes. 
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> 1 07 - 94 -6321N ú m e ro  d e
c o lô n ia s

 

Figura 10. Padrão de distribuição espacial horizontal de Polypodium hirsutissimum. Os 
pequenos círculos vazados indicam a posição de enraizamento das árvores que não 
apresentam a espécie. Os círculos maiores preenchidos indicam a posição de árvores 
que apresentam a espécie. O tamanho do círculo indica o número de indivíduos 
epifíticos presentes. 

 

> 1 0  7 -9  4 -6  3  2  1  N ú m e ro  d e  
c o lô n ia s  

 

Figura 11. Padrão de distribuição espacial horizontal de Rhipsalis capilliformis. Os pequenos 
círculos vazados indicam a posição de enraizamento das árvores que não apresentam 
a espécie. Os círculos maiores preenchidos indicam a posição de árvores que 
apresentam a espécie. O tamanho do círculo indica o número de indivíduos epifíticos 
presentes. 
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Comparação entre as duas subáreas 
A Tabela 4 e a Tabela 5 mostram os resultados do levantamento quantitativo das 

epífitas para as áreas em estádios inicial e tardio de sucessão. A Tabela 6 traz alguns 
dados relacionados à riqueza e diversidade de epífitas, nas duas subáreas e na área 
total. 

As duas subáreas exibem densidades totais por indivíduo arbóreo comparáveis 
(4,19 para a tardia e 4,53 para a inicial). As várias espécies, porém, ocorrem em 
densidades diferentes nas duas áreas, levando a diferenças na sua estrutura. Aechmea 
nudicaulis, Microgramma vacciniifolia e as espécies de Rhipsalis apresentam uma densidade 
muito maior na área tardia. Microgramma squamulosa, Aechmea bromeliifolia, Pleopeltis 
astrolepis e Polypodium hirsutissimum aparecem em densidades maiores na área inicial. 

A diversidade (H’) é ligeiramente inferior na área tardia (2,17 contra 2,23 na área 
inicial) , mas a equabilidade (E) é maior ali (0,82 contra 0,74). Tanto na subárea inicial 
quanto na tardia, o número de espécies epifíticas encontrado pode ser considerado 
igual àquele previsto pela curva do coletor, com base no número de árvores presentes. 

Tabela 4. Área em estádio sucessional tardio. N: número de indivíduos; DR: densidade relativa 
(%); DAI: densidade absoluta sobre indivíduos arbóreos. Número de indivíduos 
arbóreos amostrados: 27. 

Espécie N DR DAI 
Rhipsalis baccifera 36 31,86 1,33 
Microgramma squamulosa 18 15,93 0,67 
Aechmea bromeliifolia 12 10,62 0,44 
Rhipsalis capilliformis 10 8,85 0,37 
Pleopeltis astrolepis 8 7,08 0,30 
Aechmea nudicaulis 6 5,31 0,22 
Polypodium hirsutissimum 5 4,42 0,19 
Microgramma vacciniifolia 5 4,42 0,19 
Pleopeltis angusta 3 2,65 0,11 
Rhipsalis trigona 3 2,65 0,11 
Philodendron imbe 3 2,65 0,11 
Polypodium catharinae 2 1,77 0,07 
Ficus enormis 1 0,88 0,04 
Philodendron sonderianum 1 0,88 0,04 
Total 113 100,00 4,19 
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Tabela 5. Área em estádio sucessional inicial. N: número de indivíduos; DR: densidade relativa 
(%); DAI: densidade absoluta sobre indivíduos arbóreos. Número de indivíduos 
arbóreos amostrados: 59. 

Espécie N DR DAI 
Microgramma squamulosa 56 20,97 0,95 
Pleopeltis astrolepis 49 18,35 0,83 
Aechmea bromeliifolia 40 14,98 0,68 
Polypodium hirsutissimum 40 14,98 0,68 
Rhipsalis baccifera 31 11,61 0,53 
Polypodium catharinae 10 3,75 0,17 
Ficus enormis 9 3,37 0,15 
Pleopeltis angusta 7 2,62 0,12 
Aechmea nudicaulis 5 1,87 0,08 
Rhipsalis capilliformis 4 1,50 0,07 
Microgramma vacciniifolia 2 0,75 0,03 
Rhipsalis trigona 2 0,75 0,03 
Eurystyles cotyledon 2 0,75 0,03 
Ficus insipida 2 0,75 0,03 
Notylia longispicata 2 0,75 0,03 
Philodendron bipinnatifidum 2 0,75 0,03 
Ficus microcarpa 1 0,37 0,02 
Ficus organensis 1 0,37 0,02 
Oncidium pumilum 1 0,37 0,02 
Polystachya estrellensis 1 0,37 0,02 
Total 267 100,00 4,53 

 

Tabela 6. Índice de diversidade de Shannon (H’), índice de uniformidade de Pielou (E), número 
de espécies de epífitas (S), número estimado de espécies de epífitas pela curva de 
suficiência amostral (Se), número de indivíduos (N) e número de árvores (Árvores) no 
total da área estudada e em cada uma das duas regiões que a compõem. 

 Total Área tardia Área inicial 
H’ 2,3161 2,1731 2,2314 
E 0,7493 0,8234 0,7449 
S 22 14 20 
Se 23,85 14,61 20,34 
N 380 113 267 
Árvores 86 27 59 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
A curva de suficiência amostral, assim como a porcentagem do total de espécies 

da reserva amostradas neste levantamento, indicam que a área amostrada é 
representativa da mata como um todo. Das 15 espécies existentes na reserva e que não 
ocorreram nas parcelas, nove são raras, não tendo sido observadas sobre mais de duas 
árvores, e duas são restritas a regiões bem definidas (Capítulo 3), que as parcelas não 
chegaram a incluir. Excluindo-se estas, o presente levantamento amostrou 84,6 % das 
espécies da reserva. 

A forma da curva de suficiência amostral, ainda que não demonstre uma 
tendência inequívoca à estabilização, aponta para a não necessidade de uma área 
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amostral muito maior, principalmente em comparação com a curva correspondente 
para as arbóreas. Estas últimas, exigem área amostral maior do que as epífitas, o que 
seria de se esperar, devido ao próprio tamanho dos organismos destes grupos.  

Sendo bem menores, as epífitas são capazes de repartir o mesmo espaço entre 
um número maior de indivíduos e, conseqüentemente, de espécies. Este efeito 
provavelmente é responsável pela maior inclinação inicial da curva das epífitas, em 
relação à das árvores. Posteriormente, o número de espécies de árvores ultrapassa o de 
epífitas pela sua maior riqueza na reserva como um todo (Capítulo 3). 

Os números máximos de indivíduos (36) e de espécies (8) sobre um único 
forófito são baixos, em relação aos encontrados em outros estudos. WAECHTER (1992) 
encontrou até 35 espécies em um forófito em Torres - RS e 19 na Estação Ecológica do 
Taim - RS. Isto provavelmente se deve às condições climáticas desses locais, que, assim 
como favorecem riqueza mais elevada da flora de epífitas, provavelmente também 
influem na sua densidade sobre os forófitos, tanto em termos de indivíduos quanto de 
espécies. O estádio sucessional em que se encontra a vegetação como um todo também 
tem influência na quantidade de epífitas (BUDOWSKI 1963, 1965). 

Os diferentes parâmetros fitossociológicos adotados dão informações sobre 
aspectos diversos da comunidade. A freqüência sobre espécies arbóreas (FAS e FRS) é 
uma medida da capacidade da epífita em colonizar substratos diferentes (WAECHTER 
1992). Uma espécie epifítica com valor mais alto deste parâmetro seria, assim, mais 
generalista desse ponto de vista.  

Os outros parâmetros fornecem, basicamente, informações sobre a abundância 
relacionada à área pela qual se distribui a espécie. Diferentes parâmetros medem isto 
em diferentes escalas de tamanho. Partindo da freqüência sobre parcelas (FA e FR) de 
20x10m, passando pelas de 10x10m, 10x5m, 5x5m, sobre indivíduos arbóreos (FAI e 
FRI) e chegando até a densidade (DA e DR), examinam-se escalas de granulação cada 
vez mais fina. Diferenças na ordem de abundância das espécies, entre parâmetros, 
indicam diferenças na agregação das espécies entre as escalas percebidas por esses 
parâmetros. 

Um exemplo é o que acontece com Rhipsalis baccifera entre as escalas do 
indivíduo epifítico (densidade) e do indivíduo arbóreo (freqüência sobre indivíduos 
arbóreos). No caso do primeiro parâmetro, a espécie aparece como a segunda mais 
abundante, enquanto no segundo é a quarta. Isto ocorre pela grande agregação que a 
espécie apresenta sobre indivíduos arbóreos, o que faz com que nesta escala ela seja 
percebida como menos abundante do que outras espécies que, mesmo com número 
menor de indivíduos, não são tão agregadas, como Aechmea bromeliifolia e Pleopeltis 
astrolepis. A maior agregação sobre os forófitos que R. baccifera apresenta, em 
comparação com A. bromeliifolia, por exemplo, com a qual troca posições nos valores 
fitossociológicos, pode também ser percebida através da comparação do mapeamento 
das duas espécies. As árvores portadoras de R. baccifera são representadas por círculos 
maiores, em média, do que aqueles de A. bromeliifolia, indicando números maiores de 
indivíduos em cada forófito. 
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A agregação sobre indivíduos arbóreos pode também ser medida pela razão 
entre o número de indivíduos epifíticos (N) da espécie e o número de árvores que 
ocupa (NF). Quanto menor este quociente, mais uniforme é a distribuição espacial da 
espécie nesta escala. A razão N/NF de Rhipsalis baccifera é de 3,9 , a mais alta entre as 
espécies amostradas. Ficus enormis, com 10 indivíduos sobre 10 árvores, apresenta 
N/NF=1, o menor valor possível, registrando a distribuição mais uniforme possível 
nesta escala. Como conseqüência disto, F. enormis passa de nono lugar em densidade 
(DA e DR) para sexto lugar em freqüência sobre indivíduos arbóreos (FAI e FRI). 

Este tipo de inversão, que pode ocorrer também examinando-se outras escalas 
de tamanho, não é, porém, a regra. Normalmente, as espécies continuam mantendo 
aproximadamente a mesma posição na ordenação de abundância, ao longo das escalas. 
É natural que uma espécie com grande número de indivíduos também se distribua por 
uma grande área.  

As diferenças entre os graus de agregação de algumas espécies, na escala do 
forófito, podem ser melhor entendidas analisando-se certos aspectos relacionados a sua 
reprodução e preferências de substrato. Tome-se, por exemplo, o caso de Rhipsalis 
baccifera, Aechmea bromeliifolia e Ficus enormis. R. baccifera tem distribuição mais agregada 
que A. bromeliifolia, que, por sua vez, é mais agregada que F. enormis. As três espécies 
têm suas sementes dispersas por aves que se alimentam de seus frutos. R. baccifera 
possui, também, a capacidade de reprodução assexuada, o que não ocorre nas duas 
outras espécies. Esta acontece da seguinte forma: os segmentos do caule têm a 
capacidade de produção de raízes adventícias. Uma planta velha, com ramos 
pendentes, que podem chegar até dois metros de comprimento, pode vir a tocar outros 
galhos do mesmo forófito, lançar raízes neste ponto e, com isto, estabelecer uma 
fixação que, mesmo se houver rompimento da ligação caulinar com a planta-matriz, 
permite a sobrevivência do novo indivíduo. Aparentemente, mesmo segmentos de 
caule que se destacam de uma planta e caem sobre outros galhos são capazes de 
enraizar e dar origem a um novo indivíduo. Através dos mesmos mecanismos também 
é concebível a colonização de novas árvores, desde que muito próximas e com ramos 
abaixo dos indivíduos já existentes. Este tipo de mecanismo de dispersão vegetativa a 
curta distância poderia ser o responsável pela distribuição muito agregada de R. 
baccifera, conforme pode ser verificado na Figura 7. 

Aechmea bromeliifolia e Ficus enormis não possuem mecanismos de reprodução 
assexuada, sendo neste aspecto completamente dependentes da dispersão de sementes. 
Além disso, o sucesso do estabelecimento dessas duas espécies parece estar ligado à 
germinação em uma cavidade na árvore. Estas cavidades, que se formam após a queda 
de um galho ou ramo morto, na sua inserção no ramo principal, são relativamente raras 
porque, ainda que se formem com relativa freqüência, apresentam tendência à 
cicatrização. 

São estas condições, provavelmente, que levam a uma agregação menor das duas 
espécies. Há, porém, uma diferença entre elas, possível responsável pela uniformidade 
maior da distribuição de F. enormis. Uma colônia de A. bromeliifolia, ao dispersar suas 
sementes, tem ainda uma chance relativamente grande de colonizar cavidades na 



 124

própria árvore em que se encontra, devido à dispersão de sementes, em maior 
quantidade, nas proximidades da planta-matriz. Um certo grau de agregação da 
população é, assim, produzido. Já F. enormis não é capaz de produzir frutos e sementes 
enquanto está na condição epifítica, quando se encontra imaturo. Uma planta epifítica 
ou recém-enraizada no solo, dessa espécie, não age na gênese de seu padrão espacial. 
Apenas plantas adultas eventualmente poderiam apresentar uma maior concentração de 
jovens ao seu redor. Como não ocorrem indivíduos de F. enormis adultos na área 
amostrada (Capítulo 2), estão estabelecidas as condições para uma distribuição a mais 
uniforme possível. 

A epífita mais abundante no levantamento, Microgramma squamulosa, é uma 
Pteridophyta reptante de caule normalmente muito ramificado e desenvolvido, 
usualmente cobrindo grandes áreas nas árvores em que se encontra. Isto ajuda a planta 
a continuar vivendo sobre um forófito mesmo que caia o ramo onde ela originalmente 
se fixou. Muitas vezes, o emaranhado de rizoma sobre a casca da árvore é tão denso 
que galhos mortos que se quebram ficam pendurados, seguros por ele. A grande 
rapidez no crescimento do rizoma também faz com que, mesmo que originalmente a 
árvore tenha sido colonizada em alguns pontos distintos, seja distinguível, depois de 
algum tempo, apenas uma única colônia, resultado do encontro e entrelaçamento dos 
indivíduos originais. Este efeito provavelmente é responsável pela baixa média de 
indivíduos por forófito (1,6) dessa espécie.  

Pedaços de rizoma de Microgramma squamulosa possivelmente também 
funcionam como propágulos vegetativos e, em pelo menos uma ocasião, foi observada 
a passagem da espécie de uma árvore para outra, através do crescimento do rizoma, em 
um ponto onde as copas se tocavam. A reprodução sexuada dá-se por esporos, 
eliminando a necessidade de agentes bióticos de dispersão e polinização. 

Pleopeltis astrolepis, terceira espécie mais abundante no levantamento, e 
Microgramma vacciniifolia, também conspícua na área, apresentam basicamente a mesma 
forma de vida. Esta última espécie aparece entre as duas mais abundantes nas duas 
matas brejosas amostradas por WAECHTER (1992), no Rio Grande do Sul. 

Entre as cinco espécies mais importantes, responsáveis por 78% dos indivíduos 
levantados, três são de Pteridophyta. É possível que o fato da reprodução por esporos 
deste grupo não exigir a presença de animais como agentes na polinização ou dispersão 
contribua para a sua abundância. Isto é relevante tendo em vista a condição secundária 
da vegetação e o conseqüente possível depauperamento da fauna. Três das cinco 
espécies mais abundantes apresentam ampla distribuição geográfica, alcançando toda a 
extensão latitudinal dos neotrópicos (Capítulo 3). Rhipsalis baccifera ocorre da Bahia até 
o rio Grande do Sul, mas é a única cactácea que ocorre também na África (SCHEINVAR 
1985). É possível que a plasticidade que permite a essas espécies existirem em ampla 
variedade de condições ambientais também lhes tenha permitido um grande 
desenvolvimento em uma vegetação alterada. 

A diversidade (H’) do componente epifítico (2,32 nats/indivíduo) é comparável, 
ainda que menor, àquela calculada para o componente arbóreo dominante na mesma 
área (2,57 nats/indivíduo) (Capítulo 2). Este dado ilustra a importância das epífitas na 
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estrutura desta floresta. É, porém, de se esperar que a diferença entre esses valores 
aumente à medida em que se examine uma área maior, devido ao maior aumento no 
número de espécies de árvores previsto pelas curvas do coletor.  

Uma comparação entre as subáreas em estádios sucessionais diferentes dentro 
da área amostrada (Capítulo 2) pode trazer informações sobre padrões do componente 
epifítico ao longo da sere florestal.  

BUDOWSKI (1963) observou um aumento do número de espécies e da variedade 
de formas de vida de epífitas em direção ao clímax, em florestas da América Central. 
Mais especificamente, o mesmo autor (BUDOWSKI 1965) considerou que as epífitas 
vasculares estariam ausentes no estádio pioneiro; seriam poucas no estádio secundário 
inicial; seriam muitas em número, mas de poucas espécies no estádio secundário tardio; 
e seriam de muitas espécies e formas de vida no clímax. 

Uma análise dos dados das duas subáreas revela características semelhantes em 
ambas: o número de indivíduos de epífitas por árvore é, em média, um pouco menor na 
área tardia do que na inicial (4,2 e 4,5 indivíduos/ árvore). O número de espécies 
presentes é, em ambas as áreas, muito próximo daquele previsto pela curva do coletor. 
Tanto o número de indivíduos quanto o de espécies parecem, assim, não ter se 
modificado ao longo do intervalo de sucessão analisado. É possível que este intervalo 
seja pequeno demais para se revelarem as modificações descritas por BUDOWSKI (1963, 
1965). 

Também há, porém, diferenças entre as comunidades epifíticas das duas áreas, 
relacionadas à diversidade específica. O índice de diversidade de Shannon & Wiener 
(H’), um pouco menor na área tardia, não é um bom parâmetro para a comparação 
entre as duas áreas devido à diferença de esforço amostral. Pode-se analisar em 
separado os dois componentes da diversidade, (1) a riqueza, dada pelo número de 
espécies presentes e (2) a equabilidade, dada pela uniformidade de abundância entre as 
espécies. O primeiro não apresenta diferenças entre as subáreas, mas o segundo, 
medido pelo índice de Pielou (E), é maior na região em estádio tardio. Em estádios 
sucessionais mais avançados de qualquer comunidade, é esperada uma diversidade 
maior em ambos os componentes (ODUM 1988). 

A diferença mais conspícua entre as duas subáreas, porém, é a da composição 
em espécies, resultando do aumento da densidade de algumas espécies e a diminuição 
da de outras. As espécies com densidades maiores na área tardia, Rhipsalis spp., Aechmea 
nudicaulis e Microgramma vacciniifolia, podem ser consideradas como sendo preferenciais 
de estádios mais avançados de sucessão, enquanto Microgramma squamulosa, Aechmea 
bromeliifolia, Pleopeltis astrolepis e Polypodium hirsutissimum podem ser consideradas como 
espécies preferenciais de estádios iniciais. 
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CAPÍTULO 5                                                        

FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESTRUTURA DO 

COMPONENTE EPIFÍTICO VASCULAR EM MATA 

SECUNDÁRIA EM SÃO PAULO, SP. 

INTRODUÇÃO 
Muitos dos trabalhos envolvendo a quantificação do componente epifítico 

vascular em florestas tropicais se preocuparam com os possíveis fatores que pudessem 
ter influência na sua distribuição espacial.  

A questão da existência de uma estratificação vertical na comunidade epifítica, 
decorrente de diferenças entre as espécies na sua distribuição em altura, é uma das mais 
abordadas (YEATON & GLADSTONE 1982; KELLY 1985; BENNETT 1987; BOGH 1992; 
KERNAN & FOWLER 1995). A existência de gradientes verticais de luminosidade e 
umidade (RICHARDS 1952) seria responsável por esta estratificação. 

A análise da composição e diversidade epifítica em diferentes zonas de altura do 
forófito (fuste e copa, com subdivisões), feita originalmente por JOHANSSON (1974), 
ocorre em vários trabalhos (VALDIVIA 1977; TER STEEGE & CORNELISSEN 1989; BOGH 

1992; BARTAREAU & SKULL 1994). Zonas diversas não se relacionam apenas com alturas 
diferentes, mas também há uma composição diferente de outras variáveis 
potencialmente importantes no estabelecimento de epífitas. Cita-se a inclinação do 
substrato, estudada isoladamente por YEATON & GLADSTONE (1982) e KERNAN & 
FOWLER (1995); e o diâmetro do galho ou tronco que serve de suporte,  analisado por 
CATLING & LEFKOVITCH  (1989) e  ZIMMERMANN & OLMSTEDT  (1992). Inclinações 
menores e diâmetros maiores favorecem a interceptação de água e de nutrientes, sendo, 
em tese, mais favoráveis ao estabelecimento de epífitas. Diâmetros maiores também 
estão relacionados a uma maior idade do substrato, o que, através de processos de 
sucessão ecológica, pode levar ao estabelecimento de espécies diferentes.  

Determinadas características do forófito como um todo também foram 
investigadas como possíveis fatores de influência na vegetação epifítica. O tamanho do 
forófito normalmente é citado como tendo correlação positiva com o número de 
espécies e de indivíduos epifíticos que porta (YEATON & GLADSTONE 1982; KELLY 1985), 
embora VALDIVIA (1977) tenha obtido resultado contrário.  

As epífitas usualmente ocorrem com maior abundância sobre determinadas 
espécies de árvores (TER STEEGE & CORNELISSEN 1989; BROWN 1990; ZIMMERMAN & 
OLMSTEDT 1992). Certas características da casca destas espécies, tais como a 
rugosidade, porosidade e persistência podem ser responsáveis por este fenômeno. 

A questão da preferência da espécie epifítica por determinada espécie de forófito 
é uma questão clássica do estudo quantitativo de epífitas, já tendo sido abordada por 
WENT, em 1940. Estudos posteriores chegaram a conclusões variadas sobre a existência 
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dessa relação (BENNETT 1986; TER STEEGE & CORNELISSEN 1989; BENZING 1990; DANIELS 

& LAWTON 1991; ZIMMERMAN & OLMSTEDT 1992).  
A preferência de diversas espécies epifíticas pelas mesmas condições pode dar 

origem a associações entre espécies, ou seja, a uma tendência de que estas ocorram 
sempre em conjunto. Associações deste tipo, ligadas ao diâmetro do substrato, foram 
identificadas por CATLING & LEFKOVITCH (1989). 

OBJETIVOS 
São objetivos deste trabalho: 
Contribuir para o conhecimento da mata na Reserva da Cidade Universitária 

Armando de Salles Oliveira, em seu componente epifítico vascular. 
Testar a influência do tamanho, da presença ou ausência de lianas, do estádio 

sucessional e da espécie da árvore sobre o número de indivíduos e de espécies epifíticas 
que suporta. 

Investigar a presença de associações entre espécies de epífitas. 
Gerar hipóteses sobre os fatores que influenciam a composição de epífitas sobre 

cada um dos forófitos. 
Analisar a influência de variáveis do substrato na estrutura do componente 

epifítico. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Local de estudo 
A Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” (CUASO), da Universidade 

de São Paulo (USP), localiza-se no bairro do Butantã, em São Paulo, SP. Em seu interior, 
próxima às coordenadas geográficas 46o43’W e 23o33’S, localiza-se a reserva estudada 
neste trabalho, com uma área de 102.100 m2, situada no vale de um riacho, que se 
estende na direção S-N, em terreno com desnível de 30 metros entre as partes mais 
altas, a 765 m, e as mais baixas, a 735 m, onde há um pequeno lago formado por 
represa. 

A área situa-se na bacia de São Paulo, caracterizada por depósitos do Terciário e 
Quaternário (JOLY 1950). O solo é essencialmente argiloso, ácido, pobre em nutrientes, 
com altos teores de alumínio e capacidade de campo de 40,4g / 100ml de solo 
(VARANDA 1977). 

A média de umidade relativa do ar fica ao redor de 80%. Durante todo o ano 
predominam os ventos de origem marítima, de direção SE (VARANDA 1977). O clima é 
do tipo Cwa, de KÖPPEN (1948): temperado chuvoso, com média anual de temperatura 
de 19,2 oC e precipitação média anual de 1207 mm. As temperaturas médias mensais 
oscilam entre 14 oC (junho) e 23 oC (fevereiro). As precipitações médias mensais vão de 
230 mm (janeiro) a 40 mm (agosto), quando ocorre déficit hídrico no solo (GORRESIO-
ROIZMAN 1993). 
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 Grande parte da área da reserva é coberta por mata mesófila semi-decídua 
secundária (CERSÓSIMO 1993), considerada por ROSSI (1994) como um mosaico de áreas 
em diversos estádios de degradação e regeneração, que representa um dos poucos 
remanescentes da cobertura florestal na cidade de São Paulo, com cerca de 130 espécies 
arbustivo-arbóreas (ROSSI 1994). 

O local foi e continua sendo objeto de estudos de pesquisadores e alunos do 
Instituto de Biociências (JOLY 1950; VARANDA 1977; MEGURO et al. 1979ab, 1980; 
BRANDÃO 1980; CERSÓSIMO 1993; GORRESIO-ROIZMAN 1993; HASUI 1994; ROSSI 1994).  

Obtenção de dados 
O termo “epífita” é utilizado aqui em seu sentido mais amplo, incluindo tanto as 

epífitas vasculares verdadeiras quanto as hemiepífitas primárias e secundárias. Plantas 
encontradas na condição epifítica que claramente não teriam condições de se 
desenvolver até a maturidade - epífitas efêmeras - não foram consideradas. Analisaram-
se apenas as epífitas presentes sobre as árvores vivas com perímetro do caule igual ou 
superior a 40 cm, medido a 1,30 m de altura (perímetro à altura do peito - PAP), em 
uma área contígua de 2000 m2. Estas árvores correspondem àquelas que chegam ao 
dossel da mata, e são as que suportam a maioria das epífitas. Estas árvores foram objeto 
de uma análise fitossociológica anterior à análise das epífitas (Capítulo 2). 

Examinaram-se todas as árvores amostradas no levantamento fitossociológico 
(Capítulo 2). Subindo-se pela árvore, com a utilização de técnicas de escalada (Capítulo 
3), foram registrados os indivíduos com mais de 15 cm de comprimento encontradas 
sobre suas partes vivas e as seguintes variáveis associadas: 

O número da árvore. 
A espécie de epífita. A identificação das epífitas foi facilitada, uma vez que já se 

conheciam as espécies presentes na reserva (Capítulo  3).  
A altura mínima e máxima de fixação do indivíduo na árvore. Para tanto, foi 

utilizado um fio com um peso na ponta, do qual se media o comprimento. Considerou-
se, para a obtenção desses dados, apenas as partes da epífita adpressas ao substrato, 
vivas e com folhas.  

O perímetro do tronco ou galho suporte, na altura mínima e na altura máxima 
de fixação, posteriormente transformado em diâmetro. 

A inclinação do substrato sobre o qual se encontra a epífita. As inclinações foram 
divididas em 6 categorias (Figura 1): horizontal positiva (ângulos entre 180o e 150o com 
a horizontal) , média positiva (150o-120o), vertical positiva (120o-90o), vertical negativa 
(90o-60o), média negativa (60o-30o), horizontal negativa (30o-0o).  

O tipo de substrato sobre o qual se encontrava a epífita. Foram reconhecidos 3 
tipos: (1) sobre bifurcação, (2) em cavidades que aparecem normalmente após a queda 
de um galho morto ou (3) em outras porções da superfície da árvore, chamadas daqui 
em diante de “casca”. 

A região da árvore em que se encontra a epífita (modificado de JOHANSSON 

1974): fuste (tratado aqui como uma única região, enquanto aquele autor fez ainda 
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subdivisões), baixa copa (terço interno da copa), média copa (terço médio) ou alta copa 
(terço externo). Em árvores que apresentaram a primeira bifurcação importante abaixo 
dos 3 metros de altura, considerou-se fuste até a próxima bifurcação importante .  

Foi também registrada, em cada uma das árvores, a presença ou ausência de 
lianas. Durante o estudo fitossociológico das árvores já haviam sido registrados altura, 
PAP e espécie a que pertencem (Capítulo 2). Este estudo demonstrou, com base nas 
categorias sucessionais das árvores, a existência de duas subáreas dentro da área 
amostral, uma em estádio sucessional inicial e outra em estádio tardio. A subárea a que 
pertence cada uma das árvores também foi utilizada em algumas análises. 

HORIZONTAL NEGATIVAMÉDIA NEGATIVAVERTICAL NEGATIVA

VERTICAL POSITIVAMÉDIA POSITIVAHORIZONTAL POSITIVA

HORIZONTAL

HORIZONTAL

 

Figura 1. As 6 categorias de inclinação de substrato das epífitas (exemplos). 

Análise de dados 
A análise de dados foi efetuada em duas partes, de acordo com o que foi 

considerada a unidade amostral, para fins estatísticos. Na primeira parte, considerou-se 
como unidade amostral a árvore; na segunda, o indivíduo epifítico. 

Os testes estatísticos apresentam uma probabilidade (P) associada ao seu 
resultado.  Esta representa a chance de se errar ao rejeitar a hipótese inicial, 
normalmente a de aleatoriedade ou independência entre as variáveis analisadas. Valores 
de P abaixo de um determinado nível convencionado, usualmente 0,05, representam a 
existência de influência da variável explicativa analisada. 

As análises e testes estatísticos foram feitos com o programa SPSS para 
Windows 5.0.1 (SPSS Inc.). 

A árvore como unidade amostral 
A partir dos dados coletados no campo, foi determinado, para cada árvore, o 

valor das seguintes variáveis de interesse: 
• o número de indivíduos epifíticos presentes; 
• o número de espécies de epífitas presentes; 
• o número de indivíduos de cada espécie epifítica presente. 

Como variáveis explicativas foram utilizadas: 
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• a presença ou ausência de lianas (obtida diretamente no campo); 
• a altura máxima; 
• o diâmetro à altura do peito (DAP); 
• a espécie; 
• o estágio sucessional a que pertence a espécie. 

Número de espécies e de indivíduos epifíticos 
Para verificar a influência das variáveis explicativas nos números de espécies e de 

indivíduos apresentados por cada árvore, foram feitas análises diversas, dependendo 
das variáveis envolvidas. Uma vez que as duas variáveis de interesse são do tipo 
contagem (ordinais), os testes estatísticos utilizados foram não-paramétricos, como é 
aconselhável nestes casos (KERNAN & FOWLER 1995). 

Altura e DAP das árvores, medidas do seu tamanho/idade, foram 
correlacionadas com os números de espécies e de indivíduos epifíticos, através do 
coeficiente de correlação de Spearman e do teste de significância bicaudal 
correspondente. O coeficiente de correlação de Spearman é uma versão não-
paramétrica do coeficiente de correlação de Pearson (R), que mede a associação linear 
entre duas variáveis. 

A influência da presença de lianas foi analisada com um teste H de Kruskal-
Wallis, também chamada de ANOVA 1-way de Kruskal-Wallis. Este teste é um 
equivalente não-paramétrico da análise de variâncias (ANOVA) 1-way, para 
comparação de médias entre grupos. Neste estudo, as árvores foram divididas em dois 
grupos: (1) com lianas e (2) sem lianas. 

O teste de Kruskal-Wallis também foi utilizado para comparação de médias 
entre as espécies de árvores mais abundantes na área estudada: Alchornea sidifolia, Croton 
floribundus, Piptadenia gonoacantha, Phoebe pickellii, Andira anthelmia e Casearia sylvestris 
(Capítulo 2). As árvores das demais espécies foram consideradas, em conjunto, como 
um sexto grupo. 

Associações epifíticas 
Para uma discussão das relações espaciais e a presença de possíveis associações 

entre espécies epifíticas, na escala do indivíduo arbóreo, foram calculados os 
coeficientes de correlação de Spearman relativos a cada par de espécies possível. Para 
isso, foram utilizados os números de indivíduos de cada espécie epifítica sobre cada um 
dos 86 indivíduos arbóreos amostrados. Com base na probabilidade bicaudal associada 
ao índice, foi construído um diagrama de associações ou “diagrama de constelação” 
(CATLING & LEFKOVITCH 1989). Neste diagrama foram representadas as associações 
positivas (coeficiente de correlação de Spearman > 0), nos níveis de probabilidade de 
0,05 e 0,01. 

Ordenação dos forófitos 
Para tentar entender melhor as relações entre os forófitos, na sua composição 

epifítica, e identificar os possíveis fatores que influenciam nesta última, foi feita uma 
ordenação dos forófitos através de uma análise de componentes principais (PCA) 
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(GREIG-SMITH 1983). Esta é uma análise multivariada cujo resultado leva a uma 
diminuição da dimensionalidade original do corpo de dados. A análise foi feita com 
base no número de indivíduos de cada espécie epifítica encontrado sobre cada um dos 
forófitos. A análise corresponde, neste caso, a uma representação bidimensional da 
variação existente entre os forófitos em um espaço n-dimensional, sendo n o número de 
espécies epifíticas. 

Uma vez realizada a ordenação, esta foi utilizada como base para plotagem de 
algumas características dos indivíduos forofíticos, a fim de gerar hipóteses sobre as 
relações entre a composição da vegetação epifítica e os fatores que a determinam 
(GREIG-SMITH 1983). Foram plotadas as seguintes variáveis potencialmente importantes: 
(1) presença/ausência de lianas; (2) espécie (Alchornea sidifolia, Croton floribundus e demais 
espécies em conjunto); (3) DAP (<20 cm, 20-30 cm, >30 cm); (4) estádio sucessional 
(pioneiras, secundárias e climáxicas) e (5) subárea (inicial e tardia). 

A indivíduo epífítico como unidade amostral 
A partir das medidas feitas diretamente em cada um dos indivíduos epifíticos 

amostrados, foram feitas análises na tentativa de estabelecer a influência de 
determinadas características do substrato na estrutura do componente epifítico no 
espaço tridimensional da floresta. Também foram analisadas diferenças entre as 
distribuições das 5 espécies epifíticas mais abundantes, com mais de 40 indivíduos 
amostrados, com relação a essas variáveis, com o intuito de verificar a partição de 
recursos entre elas. Estas espécies são: Microgramma squamulosa, Rhipsalis baccifera, 
Aechmea bromeliifolia, Pleopeltis astrolepis e Polypodium hirsutissimum (Capítulo 4). 

Tipo de substrato 
Para o total de epífitas e para as 5 espécies mais abundantes foi contado o 

número de indivíduos encontrados sobre os diversos tipos de substrato (casca, 
bifurcação, cavidade e suas combinações). Os resultados não foram analisados 
estatisticamente. 

Altura de fixação 
Para a análise da estrutura vertical do componente epifítico da floresta, esta foi 

dividida em 19 classes de altura, com 1 metro cada uma. A partir dos dados de altura de 
fixação máxima e mínima de cada indivíduo amostrado foi possível determinar o 
número de indivíduos que ocorrem em cada uma das classes. O número total de 
registros de indivíduos, tomadas todas as classes de altura em conjunto, é maior do que 
o número de indivíduos amostrado, uma vez que um mesmo indivíduo pode estender-
se por diversas classes, apresentando um registro em cada uma. Para cada uma das 5 
espécies de epífitas mais abundantes e para o total de epífitas foi contado o número de 
registros em cada classe de altura, possibilitando a comparação da distribuição vertical 
entre as espécies.  Para cada indivíduo foi calculada a altura média. Esta representa a 
média entre as alturas mínima e máxima. Para cada uma das espécies mais abundantes 
e para o total dos indivíduos foi calculada a média das alturas médias. 
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Diâmetro 
A análise da distribuição das epífitas sobre diferentes diâmetros de substrato foi 

feita de forma análoga à análise de altura de fixação. Para isso, os possíveis diâmetros 
foram divididos em 9 classes com 5 cm de amplitude cada, desde 0 a 45 cm. A partir 
dos dados de diâmetro do substrato na altura mínima e máxima de fixação do 
indivíduo foi possível determinar a ocorrência ou não do indivíduo sobre cada uma das 
classes. Para cada indivíduo foi calculado o diâmetro médio. Este representa a média 
entre o diâmetro na altura mínima de fixação  e o diâmetro na altura máxima de 
fixação. Para cada uma das espécies mais abundantes e para o total dos indivíduos foi 
calculada a média dos diâmetros médios. 

Região da árvore 
A análise foi feita de forma correspondente àquela para altura e diâmetro. Neste 

caso, porém, não foi necessária a divisão da variável em classes, posteriormente, uma 
vez que os próprios dados já eram obtidos de forma qualitativa (fuste, baixa copa, 
média copa, alta copa). 

Inclinação 
A análise foi feita da mesma forma da utilizada para a variável região da árvore. 

Neste caso, também, a variável é qualitativa (horizontal positiva, média positiva, 
vertical positiva, vertical negativa, média negativa, horizontal negativa). 

Espécie de forófito 
A existência de preferência entre espécies de epífitas e forófitos foi testada 

através da aplicação de um teste de X2 (qui-quadrado) relativo a uma tabela de 
contingência. As variáveis utilizadas foram a espécie do indivíduo epifítico e a espécie 
do indivíduo forofítico sobre o qual se encontrava. Neste tipo de análise é 
desaconselhável que mais de 20% dos valores esperados sejam menores que 5, e que 
qualquer um deles seja menor que 1 (ZAR 1984). A fim de evitar esta situação, as 
espécies de epífitas e forófitos com menores números de indivíduos epifíticos foram 
condensadas em categorias de “demais espécies”, uma para árvores e outra para 
epífitas. Esta condensação foi feita até que a tabela obtida atingisse as exigências do 
teste. As espécies testadas foram, entre os forófitos: Alchornea sidifolia, Casearia sylvestris, 
Croton floribundus, Pterocarpus rohrii; e entre as epífitas: Aechmea bromeliifolia, Microgramma 
squamulosa, Pleopeltis astrolepis, Polypodium hirsutissimum, Rhipsalis baccifera. 

RESULTADOS 

A árvore como unidade amostral 

Número de espécies e de indivíduos epifíticos 
As análises demonstraram a existência de correlação positiva entre número de 

indivíduos e de espécies epifíticas e altura e DAP das árvores amostradas (Tabela 1). 
Apesar dos coeficientes de correlação relativamente baixos, as relações foram 
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significantes: com a altura da árvore no nível de 0,05 e com o DAP, no nível de 0,01. O 
número de indivíduos tem relações mais fortes com altura e DAP do que o de espécies. 
O DAP demonstra relações mais fortes com o número de indivíduos e de espécies 
epifíticas do que a altura. A Figura 2 indica as relações entre as variáveis. Coeficientes 
de correlação mais baixos estão ligados a uma maior dispersão dos pontos ao redor da 
reta média. 

Tabela 1. Coeficientes de correlação de Spearman (linha superior) e probabilidades associadas 
(linha inferior) para a relação entre número de indivíduos e espécies epifíticas e altura 
e DAP das árvores amostradas. 

 Altura DAP 
Número de indivíduos 0,2773 0,3461 
 P=0,010 P=0,001 
   
Número de espécies 0,2682 0,3352 
 P=0,013 P=0,002 
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Figura 2. Relações entre o tamanho da árvore e a quantidade de epífitas que suporta. A linha 
indica a reta média. Acima: relações com o DAP da árvore. Abaixo: relações com a 
altura da árvore. À esquerda: relações do número de indivíduos epifíticos. À direita: 
relações do número de espécies epifíticas. 

A Tabela 2 mostra os valores médios de números de indivíduos e de espécies 
epifíticas por árvore, ressaltando a diferença entre os diversos níveis das variáveis 
explicativas analisadas, e o resultado do teste estatístico correspondente. 
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Lianas estiveram presentes em 63 das 86 árvores amostradas (Apêndice 1), uma 
proporção (73%) pouco maior que a da presença de epífitas (67%).  O teste de Kruskal-
Wallis indicou a independência entre a presença/ausência de lianas e o número de 
espécies epifíticas (P=0,55) e o número de indivíduos (P=0,53). 

O estádio sucessional da árvore analisada demonstrou ter influência (P=0,007 
para o número de espécies e P=0,013 para o número de indivíduos). Árvores de espécies 
pioneiras apresentam mais epífitas do que árvores de outros estádios sucessionais. Não 
ocorrem diferenças acentuadas entre arbóreas secundárias e climáxicas. 

A espécie a que a árvore pertence exerce forte influência sobre a quantidade de 
epífitas por árvore (P=0,0001 para o número de espécies e P<0,00005 para o número de 
indivíduos epifíticos). Entre as espécies mais abundantes, Piptadenia gonoacantha é a que 
apresenta menos epífitas. Casearia sylvestris é a que apresenta maior número de 
indivíduos epifíticos (11, em média) e Andira anthelmia a que apresenta maior número 
de espécies por árvore (4, em média). Alchornea sidifolia, Croton floribundus e Phoebe 
pickelli suportam menos epífitas, porém aproximadamente o dobro do que as espécies 
menos abundantes tomadas em conjunto. 

Pterocarpus rohrii, incluído no grupo de espécies menos abundantes, suporta 36 
indivíduos de 8 espécies diferentes, em apenas uma árvore. 

Tabela 2. Números médios de indivíduos e de espécies epifíticas por árvore, mostrando a 
diferença entre os diversos níveis das variáveis explicativas analisadas, e o resultado 
do teste estatístico correspondente. 

Grupos Número médio de espécies por 
árvore 

Número médio de indivíduos 
por árvore 

Com lianas 2,24 4,63 
Sem lianas 2,00 3,83 
 P=0,55 P=0,53 
   
Pioneiras 2,83 5,44 
Secundárias 1,71 3,52 
Clímax 1,46 3,46 
 P=0,007 P=0,013 
   
Alchornea sidifolia 2,90 5,72 
Croton floribundus 3,20 5,70 
Piptadenia gonoacantha 0,50 0,75 
Phoebe pickelli 2,00 5,25 
Andira anthelmia 4,00 7,00 
Casearia sylvestris 3,67 11,33 
Demais espécies 1,14 2,42 
 P=0,0001 P<0,00005 

 
No Apêndice 3 podem ser encontrados os dados relativos à comunidade epifítica 

que serviram de base à análise de associações e à ordenação dos forófitos.  
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Associações epifíticas 
Na análise de associações entre espécies epifíticas não foi encontrada nenhuma 

correlação negativa significativa (nível de 0,05). As correlações positivas significantes 
estão representadas na Figura 3. A análise indica a existência de quatro associações 
básicas no nível de 0,01:  

(1) Oncidium pumilum - Eurystyles cotyledon - Polystachya estrellensis: as 3 espécies 
ocorrem com apenas 1 indivíduo em toda a área amostrada, todas sobre a mesma 
árvore, um exemplar de Myrcia tenuivenosa. Um segundo exemplar desta espécie de 
árvore ocorre na área, mas não apresenta epífita alguma. Esta é a única associação 
encontrada que não apresenta nenhum tipo de ligação com as outras no nível de 0,05. 

(2) Philodendron bipinnatifidum - Ficus insipida: cada uma das espécies apresenta 
dois indivíduos na área estudada. Ambos de P. bipinnatifidum e um de F. insipida 
ocorrem sobre a mesma árvore, uma Alchornea sidifolia. 

(3) Aechmea nudicaulis - Notylia longispicata - Ficus microcarpa: N. longispicata 
apresenta dois indivíduos na área amostrada, um deles na mesma árvore em que 
aparece F. microcarpa (um indivíduo), de Alchornea sidifolia. 
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Figura 3. Diagrama de associações entre espécies epifíticas. Linhas tracejadas representam 
coeficientes de correlação significativos no nível de 0,05. Linhas inteiras representam 
coeficientes de correlação significativos no nível de 0,01. Ab: Aechmea bromeliifolia; 
An: Aechmea nudicaulis; Eu: Eurystyles cotyledon; Fe: Ficus enormis; Fi: Ficus insipida; 
Fm: Ficus microcarpa; Ms: Microgramma squamulosa; No: Notylia longispicata; On: 
Oncidium pumilum; Pan: Pleopeltis angustifolia; Pas: Pleopeltis astrolepis; Pb: 
Philodendron bipinnatifidum; Pc: Polypodium catharinae; Pe: Polystachya estrellensis; Ph: 
Polypodium hirsutissimum; Rb: Rhipsalis baccifera; Rc: Rhipsalis capilliformis; Rt: 
Rhipsalis trigona. 

(4) Microgramma squamulosa - Pleopeltis astrolepis - Polypodium-hirsutissimum - 
Pleopeltis angustifolia - Aechmea bromeliifolia - Polypodium catharinae - Rhipsalis baccifera: a 
única associação com mais de três espécies e em que todas as espécies são abundantes 
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na área. De fato, todas as espécies epifíticas mais abundantes ocorrem associadas neste 
nível. 

Analisando-se as associações existentes no nível de probabilidade de 0,05, é 
percebido um fortalecimento da associação (4) com um aumento das ligações entre seus 
componentes. Exceção é feita para Rhipsalis baccifera, que continua demonstrando 
associação apenas com Microgramma squamulosa. 

No nível de 0,05 são reconhecidas apenas duas associações, uma correspondente 
à associação (1) no nível de 0,01 e outra que inclui todas as outras associações e mais 
algumas espécies.  

Ordenação dos forófitos 
A Figura 4 demonstra o resultado da análise de componentes principais. O 

aglomerado de pontos ao redor de -0,1 (eixo1) e 0,0 (eixo 2) representa os indivíduos 
portadores de apenas uma espécie de epífita que não seja Microgramma squamulosa. Os 
pontos na margem esquerda da nuvem representam os forófitos sem Microgramma 
squamulosa. Forófitos portando Aechmea bromeliifolia ocorrem na porção superior a média 
da nuvem de pontos. Forófitos com Pleopeltis astrolepis ocorrem na porção inferior e 
média direita da nuvem. 

26
6386

13 28152 58
73, 91 9 10 10

4730
21

46a 466

36 45

41

51

53
4

55

20
1

34
8

33

64

22

29

31, 42, 70

25 5

24
8782

17, 23, 35, 39, 74, 7727 67
32 3849 18 62

6968
37

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

-0,50 -0,30 -0,10 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10

Eixo 1

Ei
xo

 2

 

Figura 4. Análise de componentes principais (PCA) dos indivíduos forofíticos, baseada no 
número de indivíduos epifíticos de cada uma das espécies. Os números correspondem 
aos números de identificação dos forófitos. 

A plotagem das variáveis consideradas como potencialmente importantes na 
determinação da vegetação epifítica (Figura 5-7) não levou, de forma geral, à geração de 
padrões definidos.  

O padrão mais ordenado foi obtido com a plotagem da presença/ausência de 
lianas. Forófitos sem lianas apresentaram-se agrupados em 3 porções básicas na nuvem 
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de pontos, a maior na região superior (forófitos com Aechmea bromeliifolia) e duas 
menores, uma na extremidade esquerda e outra na região inferior direita. Mesmo 
assim, árvores sem liana ocorrem em toda a amplitude de variação tanto ao longo do 
eixo1 quanto do eixo2. 
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Figura 5. Plotagem da presença/ausência de lianas (acima) e espécie (abaixo) sobre a ordenação 
(PCA) dos forófitos. 
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Diâmetro
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Figura 6. Plotagem de DAP (acima) e de estádio sucessional (abaixo)  sobre a ordenação (PCA) 
dos forófitos. Pio: pioneiras; Cli: climáxicas; Sec: secundárias. 
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Subárea
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Figura 7. Plotagem de subárea sobre a ordenação (PCA) dos forófitos. 

Na plotagem das outras variáveis, cada uma das diferentes classes apresentadas 
ocorre em toda a variação existente tanto ao logo do eixo 1 quanto do eixo 2. Nestes 
casos, não parece haver qualquer relação entre as variáveis plotadas e a vegetação 
epifítica. 

A indivíduo epífítico como unidade amostral 

Tipo de substrato 
A Figura 8 mostra as quantidades relativas de epífitas encontradas em cada tipo 

de substrato e suas combinações, para as cinco espécies mais abundantes e para o total 
de epífitas. De maneira geral, as epífitas na área estudada ocorrem, em grande maioria 
(mais de 70%), sobre casca. Cavidades nos troncos e galhos das árvores são ocupados 
por cerca de 10% dos indivíduos. Menos de 5% das epífitas ocorrem em bifurcações. 
Cerca de 15% do total de indivíduos se espalha pela superfície das árvores, colonizando 
indistintamente qualquer tipo de substrato. A ocupação de dois tipos de substrato é 
extremamente rara. 

Entre as espécies analisadas ocorrem grandes diferenças na ocupação de tipos de 
substrato. Rhipsalis baccifera e Polypodium hirsutissimum seguem um mesmo padrão: quase 
todos os indivíduos se fixam sobre casca. Pouquíssimos ocorrem sobre bifurcações e 
menos ainda  em cavidades. Nenhum indivíduo ocupa mais de um tipo de substrato ao 
mesmo tempo. 

Em Aechmea bromeliifolia, os indivíduos ocorrem em quantidades quase iguais 
sobre casca e em cavidades. Alguns poucos indivíduos também se fixam em 
bifurcações. 
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Figura 8. Distribuição de freqüências das cinco espécies epifíticas mais abundantes e do total 
de epífitas nas classes de tipo de substrato. bifurc: bifurcação; cavid: cavidade; casca: 
casca; cav/casca: cavidade e casca; bif/casca: bifurcação e casca; todos: todos os tipos 
de substrato. 

 
A maior parte dos indivíduos de Microgramma squamulosa (entre 60% e 70%) 

ocorre sobre todos os tipos de substrato. Cerca de 15% dos indivíduos de Pleopeltis 
astrolepis também apresenta este padrão. Juntas, estas duas espécies são responsáveis 
pela porcentagem obtida por este tipo de substrato na análise das epífitas como um 
todo. P. astrolepis, porém, tem a maioria dos seus representantes sobre casca. 
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Altura de fixação 
A Figura 9 mostra a distribuição vertical do total de epífitas e das cinco espécies 

mais abundantes. A curva do total de epífitas é bilateralmente simétrica e apresenta um 
pico nítido entre 8 e 9 metros de altura. A média de alturas é de 8,28 m.  
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Figura 9. Distribuição de freqüências de classes de altura de fixação das cinco espécies 
epifíticas mais abundantes e do total de epífitas. 

As distribuições das espécies apresentam diferenças sob 3 aspectos básicos: (1) a 
média de altura; (2) a variabilidade das alturas e (3) a simetria da distribuição. 

Em termos das médias de alturas, as espécies podem ser colocadas em ordem, 
das partes baixas para as partes altas da floresta, conforme segue: Aechmea bromeliifolia 
(7,11 m), Microgramma squamulosa (7,58 m), Polypodium hirsutissimum (8,15 m), Pleopeltis 
astrolepis (8,62 m) e Rhipsalis baccifera (9,93 m). Note-se que não existe grande diferença 
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entre as médias das espécies. Entre média mais baixa e a mais alta, há pouco mais de 
2,5m de diferença. A grande variabilidade das alturas de praticamente todas as espécies 
faz com que as curvas se sobreponham e também contribui para a pequena 
diferenciação entre as espécies em termos da distribuição vertical. A espécie menos 
variável neste aspecto é Polypodium hirsutissimum, que ocorre aproximadamente dos 4 
aos 13 metros, englobando as médias das outras espécies. A espécie de distribuição 
vertical mais ampla, Microgramma squamulosa, ocorre de 1 a 19 m de altura, 
praticamente toda a extensão vertical da floresta, ainda que dos 16 aos 19 metros seja 
rara. Nenhuma das outras espécies mais abundantes foi encontrada acima dos 16 
metros de altura. Quanto à simetria da distribuição, esta pode ser verificada através da 
comparação da média de alturas com a classe de maior freqüência (moda). Em 
Polypodium hirsutissimum, Pleopeltis astrolepis, Microgramma squamulosa e no total de 
epífitas, a moda corresponde à média, indicando distribuição simétrica. Já em Rhipsalis 
baccifera, a média fica entre 9 e 10m, enquanto a moda está entre 11 e 12 m, 
demonstrando assimetria. Aechmea bromeliifolia não apresenta moda definida. 

Diâmetro 
As médias de diâmetro do substrato apresentadas pelas espécies mais 

abundantes, da menor para a maior, são as seguintes: Microgramma squamulosa (17,20 
cm), Pleopeltis astrolepis (17,62 cm), Aechmea bromeliifolia (19,70 cm), Rhipsalis baccifera 
(21,37 cm) e Polypodium hirsutissimum (22,64 cm). O diâmetro médio do total de epífitas 
é de 19,72 cm. As distribuições de freqüências de diâmetros (Figura 10) apresentam 
uma diversidade de padrões maior do que a de alturas. De modo geral, porém, é 
possível afirmar que ocorre com relação aos padrões de distribuição de diâmetros o 
mesmo que acontece com os de alturas. Há pouca diferenciação entre as espécies, pela 
proximidade das médias e pela variabilidade dos dados, levando a uma sobreposição 
das curvas de distribuição. 
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Figura 10. Distribuição de freqüências de classes de diâmetro do substrato das cinco espécies 
epifíticas mais abundantes e do total de epífitas. 

Região da árvore 
A Figura 11 apresenta os resultados obtidos da análise de distribuição sobre as 

regiões dos forófitos. A região com maior número de registros foi a baixa copa, seguida 
pelo fuste e, com valores menores, pela média copa. Menos de 5% das ocorrências 
foram verificadas na alta copa. 
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Entre as cinco espécies epifíticas mais abundantes podem ser encontrados três 
padrões básicos quanto a esta variável. 

Microgramma squamulosa apresenta uma distribuição parecida com a do total de 
epífitas. Nesta espécie, porém, a importância de fuste, baixa e média copa é mais 
igualitária, e o número de registros na alta copa chega a 10%. 

Pleopeltis astrolepis e Rhipsalis baccifera têm os maiores números de registros na 
baixa copa (entre 40 e 50%), de 20 a 30% no fuste e média copa, e nenhum (no caso de 
R. baccifera) ou muito poucos (P. astrolepis) representantes na alta copa. 

No caso de Polypodium hirsutissimum e Aechmea bromeliifolia, os números de 
registros vão diminuindo à medida em que se sobe ao longo da árvore, até que não 
apresentam representantes na alta copa.  

Inclinação 
De uma forma geral, ocorrem mais epífitas em inclinação vertical, menos em 

inclinações médias e ainda menos em inclinações horizontais. Isto vale tanto para o 
total de epífitas como para cada uma das espécies analisadas em detalhe (Figura 12).  

Em Polypodium hirsutissimum e Rhipsalis baccifera este efeito é particularmente 
pronunciado. Nesta última espécie não existem representantes em inclinações 
horizontais e mais de 80% dos indivíduos são encontrados em inclinações verticais. Já 
em Microgramma squamulosa, diferenças entre os diversos níveis de inclinação 
(horizontal, média e vertical)  são pouco acentuadas. 

Outro padrão recorrente da distribuição de freqüências de classes de inclinação 
(Figura 12) é o número de registros maior nas inclinações positivas do que nas 
inclinações negativas correspondentes. Isto vale para todos os níveis de inclinação e 
para todas as espécies analisadas. Nestas últimas há, porém, variações quanto à 
intensidade desta diferença. 

Em Polypodium hirsutissimum, ocorrências em inclinações positivas correspondem 
a mais do dobro das respectivas inclinações positivas. Em Rhipsalis baccifera, por sua 
vez, as diferenças são quase imperceptíveis.  

Espécie de forófito 
O teste de X2 realizado nos leva a rejeitar a hipótese de independência entre as 

espécies de epífitas e de forófitos analisadas (P<0,00005). Uma análise mais detalhada 
da tabela de contingência (Tabela 3) e dos valores com os quais cada célula da tabela 
contribui para este resultado favorece o entendimento desta questão. Rhipsalis baccifera 
ocorre muito mais sobre Pterocarpus rohrii do que seria esperado, demonstrando clara 
preferência por esta espécie arbórea. R. baccifera também tem preferência por Casearia 
sylvestris, ainda que em menor grau. Alchornea sidifolia, por sua vez, porta um número de 
indivíduos desta espécie muito menor do que seria esperado, dada a hipótese de 
independência entre espécies de epífitas e forófitos. 

Pleopeltis astrolepis apresenta tendência contrária à de Rhipsalis baccifera: grande 
preferência por Alchornea sidifolia e ausência em Casearia sylvestris e Pterocarpus rohrii. O 
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mesmo padrão, de forma levemente atenuada, é apresentado por Polypodium 
hirsutissimum. 

Assim como Rhipsalis baccifera se estabelece pouco sobre Alchornea sidifolia, outras 
espécies ocorrem raramente sobre Pterocarpus rohrii: Aechmea bromeliifolia e Microgramma 
squamulosa. 
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Figura 11. Distribuição de freqüências de regiões do forófito das cinco espécies epifíticas mais 
abundantes e do total de epífitas. 
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Microgramma squamulosa
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Figura 12. Distribuição de freqüências de classes de inclinação do substrato das cinco espécies 
epifíticas mais abundantes e do total de epífitas. HP: horizontal positiva; MP: média 
positiva; VP: vertical positiva; VN: vertical negativa; MN: média negativa; HN: 
horizontal negativa. 
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Tabela 3. Tabela de contingência para teste de independência entre espécie de epífita e espécie 
de forófito. Números entre parênteses: valor esperado, dada a hipótese de 
independência entre as variáveis. Números sem parênteses: valor observado (número 
de colônias da espécie epifítica sobre a espécie forofítica). Células em negrito são 
aquelas que dão a maior contribuição para o valor de X2 encontrado. 

Epífitas Forófitos 

 Alchornea 
sidifolia 

Casearia 
sylvestris 

Croton 
floribundus 

Pterocarpus 
rohrii 

Demais 
espécies 

Aechmea 
bromeliifolia 

25 
(22,7) 

6 
(4,7) 

5 
(7,8) 

0 
(4,9) 

16 
(11,9) 

Microgramma 
squamulosa 

33 
(32,3) 

4 
(6,6) 

15 
(11,1) 

1 
(7,0) 

21 
(16,9) 

Pleopeltis 
astrolepis 

38 
(24,9) 

0 
(5,1) 

10 
(8,6) 

0 
(5,4) 

9 
(13,1) 

Polypodium 
hirsutissimum 

29 
(19,7) 

0 
(4,0) 

8 
(6,8) 

2 
(4,3) 

6 
(10,3) 

Rhipsalis 
baccifera 

9 
(29,3) 

12 
(6,0) 

12 
(10,1) 

21 
(6,3) 

13 
(15,3) 

Demais 
espécies 

32 
(37,1) 

12 
(7,6) 

7 
(12,8) 

12 
(8,1) 

22 
(19,5) 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
A distribuição das epífitas ao longo das variáveis selecionadas para este estudo 

pode ser relacionada, de forma geral, a dois aspectos. O primeiro é o modo de vida 
destas plantas, que apresenta características comuns a todas as epífitas, mas também 
diferenças entre as espécies. O segundo refere-se às condições do ambiente, que pode 
ser visto sob dois aspectos: o mais geral considera o alto das árvores como ambiente, 
que se apresenta basicamente da mesma forma em todas as florestas tropicais; o outro é 
ligado especificamente ao trecho de mata estudado, com suas características próprias, 
diferentes das de outras florestas. 

A correlação positiva encontrada entre o tamanho do forófito e a quantidade de 
epífitas que suporta é esperada por dois motivos básicos. Um deles é que uma árvore 
maior expõe uma superfície maior de casca à colonização por propágulos de epífitas, 
aumentando as chances de que esta plantas se estabeleçam. Além disso, árvores 
maiores normalmente são mais velhas. Quanto mais tempo uma árvore fica exposta à 
chuva de sementes de epífitas, maior a chance de que estas venham a se fixar. 
Resultados similares foram encontrados também em outros estudos (YEATON & 
GLADSTONE 1982; KELLY 1985; ). VALDIVIA (1977) encontrou, curiosamente, o resultado 
inverso, de uma menor quantidade de espécies e indivíduos de epífitas em árvores mais 
altas. O autor não sugeriu nenhuma explicação para este fenômeno, mas é possível que 
as árvores mais altas no seu estudo fossem emergentes e sujeitas, assim, a maior 
dessecação. 

No padrão encontrado no presente trabalho um fato merece atenção. Árvores 
pequenas sempre apresentam poucas epífitas, mas árvores grandes nem sempre portam 
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muitas. Árvores sem epífitas ocorrem ao longo de toda a variação de tamanho 
apresentada. Isto corresponde a dizer que um pequeno tamanho da árvore é empecilho 
para a ocorrência de epífitas, mas um grande tamanho não é garantia de abundância 
destas plantas. Outros fatores devem estar envolvidos. 

 A espécie da árvore seguramente é um deles. As análises demonstram uma 
grande variação entre as espécies árboreas no que se refere à quantidade de epífitas 
suportadas, padrão comumente encontrado também em outros trabalhos (TER STEEGE & 
CORNELISSEN 1989; BROWN 1990; ZIMMERMANN & OLMSTEDT  1992). Esta variação 
possivelmente está ligada a determinadas características químicas e físicas da casca, que 
facilitam ou dificultam o estabelecimento de epífitas (Capítulo 1). O esfoliamento da 
casca é freqüentemente citado como fator impeditivo da fixação de epífitas, e foi 
verificado com muita clareza em duas espécies arbóreas analisadas: Piptadenia 
gonoacantha e Eugenia sphenophylla. Nesta última, a casca é fina e lisa, além de descamar-
se constantemente, impedindo qualquer epífita de se fixar. Em P. gonoacantha, a alta 
taxa de troca dos tecidos da casca é sinalizada pela grande quantidade de detritos que 
se acumula ao redor da base do tronco das árvores desta espécie. 

Dentro de cada categoria sucessional de árvores (pioneiras, secundárias e 
climáxicas) também ocorre variação do número de epífitas/indivíduo. Todas as 
categorias apresentam espécies com muitas epífitas e espécies com poucas ou nenhuma 
epífita. Ainda assim, as análises indicam uma quantidade maior de epífitas, em média, 
sobre pioneiras. Este resultado deve-se ao fato de que praticamente todas as pioneiras 
amostradas pertencem a duas espécies que portam grande número de epífitas, Alchornea 
sidifolia e Croton floribundus. A outra espécie pioneira presente no local, Cecropia glazioui, 
não apresenta epífitas, mas ocorre em número muito pequeno para influir no número 
médio de epífitas por árvore. 

É provável que esta condição seja responsável por mudanças drásticas na 
comunidade epifítica  do trecho de mata analisado, no futuro. Como pode ser 
verificado no Capítulo 2, a maior parte das árvores pertence a Alchornea sidifolia e Croton 
floribundus, pioneiras que tendem a desaparecer da vegetação. Isto acarretará em 
depauperamento da vegetação epifítica, pelo menos em termos de abundância de 
indivíduos epifíticos, a menos que ocorra a colonização maciça de outras árvores, 
especialmente as de estádios sucessionais tardios. 

Se a quantidade de epífitas sobre uma árvore pode ser razoavelmente bem 
prevista pelo seu tamanho e por sua espécie, o mesmo não acontece com a composição 
de epífitas sobre ela.  De fato, nenhuma das variáveis do forófito analisadas parece ter 
ligação com a composição de epífitas sobre ele, segundo a ordenação dos forófitos 
realizada. Neste sentido, parece haver uma certa aleatoriedade agindo na estruturação 
da comunidade epifítica. O fato de ter sido detectada apenas uma associação epifítica 
consistente, em que ocorrem todas as espécies mais abundantes, reforça isto. Todas as 
espécies de epífitas mais abundantes tendem a ocorrer sobre aproximadamente as 
mesmas árvores, que são aquelas que portam epífitas em geral. 

Há de se notar, porém, que algumas espécies de epífitas apresentam preferências 
com relação à espécie de árvore em que ocorrem. Este tipo de preferência já foi citado 
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por outros estudos (WENT 1940; TER STEEGE & CORNELISSEN 1989; DANIELS & LAWTON 

1991), enquanto alguns trabalhos não detectaram especificidade deste tipo (BENNETT 

1986; ZIMMERMAN & OLMSTEDT 1992). BENZING (1990) fez uma pequena revisão sobre o 
assunto, onde fica claro que, em todo caso, apenas uma minoria das espécies epifíticas 
apresenta este tipo de relação. É provável, também, que métodos de amostragem, 
análise e interpretação de dados influam na decisão sobre a existência ou não de 
especificidade.  

Rhipsalis baccifera tem clara preferência por Pterocarpus rohrii e Casearia sylvestris, 
esta última em menor grau, em detrimento da ocorrência sobre Alchornea sidifolia. É 
interessante notar aí um padrão relacionado ao estádio sucessional a que pertencem as 
árvores envolvidas. R. baccifera ocorre preferencialmente sobre uma planta do clímax. 
Pleopeltis astrolepis e Polypodium hirsutissimum apresentam ambas o padrão contrário, 
preferindo a espécie pioneira, em detrimento da secundária e da climáxica. Neste 
sentido, R. baccifera poderia ser considerada espécie preferencial de estádios mais 
avançados de sucessão da floresta e  P. astrolepis e P. hirsutissimum como espécies 
preferenciais de estádios iniciais.  

A posição das espécies no diagrama de associações é congruente com estas 
observações. Pleopeltis astrolepis e Polypodium hirsutissimum apresentam, no diagrama, 
forte ligação entre si e ligações em comum com outras espécies. Já Rhipsalis baccifera 
tem posição relativamente isolada, estando unida ao grupo de espécies mais 
abundantes apenas através de Microgramma squamulosa.  

A partir daí, pode ser feita uma previsão envolvendo a composição de espécies 
no trecho analisado. No futuro sucessional da floresta, Rhipsalis baccifera seria mais 
abundante, enquanto Pleopeltis astrolepis e Polypodium hirsutissimum perderiam em 
importância. 

A ligação de espécies epifíticas a determinadas fases sucessionais deve estar 
condicionada pela biologia das espécies, ainda que boas explicaçõess neste sentido não 
se apresentem de forma clara, neste estudo. 

Várias características de distribuição espacial das epífitas, como encontradas 
neste trabalho, podem ser relacionadas a (1) um pequeno grau de competição entre as 
espécies, por sua vez ligado a (2) um estádio de sucessão inicial. Uma delas é a  ampla 
distribuição em alturas e em termos do diâmetro do substrato das espécies mais 
abundantes, assim como sua grande sobreposição. BUDOWSKY (1970 apud ROSSI 1994) 
afirmou que matas secundárias apresentam epífitas com ampla distribuição vertical. 
Segundo PEET (1992), nos estádios iniciais de sucessão, quando as pressões competitivas 
são baixas, as espécies devem estar amplamente distribuídas ao longo de gradientes 
ambientais, havendo sobreposição das distribuições; seguindo outro modelo de 
sucessão, espécies de estádios iniciais têm intrinsecamente nichos mais amplos.    

Em outros estudos com epífitas, normalmente realizados em áreas conservadas, 
usualmente é referida a estratificação vertical da comunidade epifítica, com predomínio 
de distribuição vertical estreita das espécies (KELLY 1985; BOGH 1992). 

A baixa densidade de epífitas, que permitiu um censo total dos indivíduos 
epifíticos no trecho analisado, concorda com a existência de pouca pressão competitiva. 
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Os resultados que indicam independência do número de epífitas em cada árvore com 
relação à presença ou ausência de lianas também podem ser interpretadas neste 
sentido, uma vez que é concebível a competição entre estes dois grupos de plantas do 
dossel. A inexistência de correlações negativas significantes entre as espécies epifíticas 
sobre os forófitos também concorda com esta interpretação. 

Uma análise adequada da importância de tipo de substrato, altura de fixação, 
diâmetro do substrato, região do forófito e inclinação para as epífitas não pode ser feita 
sem uma comparação entre: (1) a distribuição desses fatores nas epífitas e (2) a 
distribuição dos fatores no ambiente. Apenas uma disparidade entre as distribuições de 
epífitas e no ambiente revela uma importância da variável analisada. Infelizmente, 
técnicas para a medição destas variáveis foram desenvolvidas muito recentemente 
(KERNAN 1994), e não puderam ser aplicadas neste trabalho. KERNAN & FOWLER (1995), 
porém, fizeram medidas da distribuição no ambiente de alturas, diâmetros e 
inclinações. Estas podem ser usadas, com as devidas restrições e qualitativamente, na 
comparação com as distribuições de epífitas encontradas neste trabalho.  

Os autores encontraram basicamente os seguintes padrões: (1) aproximadamente 
a mesma quantidade de superfície de casca em todas as alturas da floresta; (2) maior 
quantidade de diâmetros pequenos (até 10 cm) na floresta, com diminuição constante 
da importância de diâmetros de classes maiores; (3) grande preponderância de 
inclinações verticais (mais de 80%) e um pouco mais de inclinações médias do que 
horizontais. 

Se as distribuições destas variáveis na mata da CUASO forem aproximadamente 
as mesmas, podemos tirar as seguintes conclusões: 

As epífitas no trecho analisado têm real preferência por alturas médias dentro da 
floresta. Isto vale também para cada uma das espécies analisadas em separado. É 
provável que isto se deva a condições de luminosidade muito baixas a pequenas alturas 
e condições de umidade muito baixas a grandes alturas. 

As epífitas apresentam preferência por diâmetros médios (entre 10 e 30 cm) e 
ocorrem muito menos do que seria esperado em diâmetros pequenos (abaixo de 10 
cm). A pouca idade dos ramos mais finos provavelmente dificulta a sua colonização 
pelas epífitas analisadas. Uma inclusão na análise numérica da distribuição de 
diâmetros no ambiente provavelmente tornaria mais claras as diferenças entre as 
espécies com relação a esta variável. 

As epífitas apresentam preferência por inclinações horizontais e médias, em 
detrimento das inclinações verticais. Preferem, ainda, as inclinações positivas. Este 
resultado concorda plenamente com o que seria previsto, pela maior captação de água e 
nutrientes por superfícies de pequena inclinação positiva. Rhipsalis baccifera poderia ser 
encarada como uma exceção, preferindo inclinações médias e aparentemente não 
exibindo grande seletividade quanto à inclinação ser positiva ou negativa. Isto talvez 
poderia ser explicado  pelo fato de R. baccifera ser a única entre as espécies analisadas 
que se apresenta sob a forma pendente, mais compatível com inclinações negativas do 
que as plantas eretas. 
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No trecho de mata analisado, a baixa copa é a região das árvores mais rica em 
epífitas. O mesmo resultado é referido por JOHANSSON (1974) e TER STEEGE & 
CORNELISSEN (1989). 

A análise da distribuição de tipos de substrato revela o que talvez seja a maior 
diferença entre as espécies analisadas na sua ocupação de espaços dentro da floresta. 
Aechmea bromeliifolia apresenta uma clara preferência por cavidades, principalmente 
tendo-se em vista a área ínfima que estas representam para a instalação dos propágulos 
de epífitas. É possível que esta condição seja mediada pela necessidade de depósitos de 
matéria orgânica existentes nas cavidades para a germinação e/ou estabelecimento 
destas plantas, de maneira análoga à descrita por RAMIREZ (1977) para Ficus spp. do 
subgênero Urostigma. 

A grande quantidade de indivíduos de Microgramma squamulosa que ocorrem em 
todos os tipos de substrato revela a vantagem de sua forma de crescimento reptante, 
aliada ao grande vigor no crescimento, fazendo com que a planta ocupe todos os 
espaços possíveis. Pleopeltis astrolepis apresenta estratégia parecida, mas vigor menor no 
crescimento. Estas características de M. squamulosa fazem com que esta seja a espécie 
mais amplamente encontrada no trecho analisado, e também a mais generalista, 
conforme pode ser verificado no exame da distribuição de freqüências de altura, 
diâmetro, região da árvore e inclinação. M. squamulosa tem sempre a maior 
variabilidade, sendo tanto uma das espécies que chegam mais próximas ao solo como 
aquela que ocorre nas regiões mais altas e de ramos mais finos na floresta. 



 

 153

BIBLIOGRAFIA 

AGUIAR, L.W.; CITADINI-ZANETTE V.; MARTAU, L. & BACKES, A. 1981. 
Composição florística de epífitos vasculares numa área localizada nos Municípios 
de Montenegro e Triunfo, Rio Grande do Sul, Brasil. Iheringia Série Botânica, 28: 
55-93. 

AKINSOJI, A. 1990. Studies on epiphytic flora of a tropical rain forest in southwestern 
Nigeria. I: The vascular epiphytes. Vegetatio, 88: 87-92. 

BARROS, F. 1983. Flora Fanerogâmica da Reserva do Parque Estadual das Fontes do 
Ipiranga (São Paulo, Brasil): 198-Orchidaceae. Hoehnea, 10: 74-124. 

BARROS, F.; MELO, M.M.R.F.; CHIEA, S.A.C.; KIRIZAWA, M.; WANDERLEY, M.G.L. 
& JUNG-MENDAÇOLLI, S.L. 1991. Caracterização geral da vegetação e listagem 
das espécies ocorrentes. In: MELO, M.M.R.F.; BARROS, F.; WANDERLEY, 
M.G.L.; KIRIZAWA, M.; JUNG-MENDAÇOLLI, S.L. & CHIEA, S.A.C. (eds.) Flora 
Fanerogâmica da Ilha do Cardoso 1. São Paulo, Instituto de Botânica. 184 p. 

BARTAREAU, T. & SKULL, S. 1994. The effects of past fire regimes on the structural 
characteristics of coastal plain Melaleuca viridiflora Sol. ex Gaert. woodlands and 
the distribution patterns of epiphytes (Dendrobium canaliculatum R.Br., Dischidia 
nummularia R. Br.) in northeastern Queensland. Biotropica, 26 (2): 118-123. 

BENNETT, B.C. 1984. A comparison of the spatial distribution of Tillandsia flexuosa and 
T. pruinosa. Florida Sci., 47 (2): 141-144. 

BENNETT, B.C. 1987. Spatial distribution of Catopsis and Guzmania (Bromeliaceae) in 
southern Florida. Bulletin of the Torrey Botanical Club, 114 (3): 265-271.  

BENZING, D.H. 1983. Vascular epiphytes: a survey with special reference to their 
interactions with other organisms. In: SUTTON, S.L.; WHITMORE, T.C. & 
CHADWICK, A.C. (eds.). Tropical Rain Forests: Ecology and Management. Oxford, 
Blackwell Scientific Publications. p. 11-24. 

BENZING, D.H. 1984. Epiphytic vegetation: a profile and suggestions for future 
inquires. In: MEDINA, E., MOONEY, H.A. & VÁZQUEZ-YÁNEZ, C. (eds.). 
Physiological ecology of plants in the wet tropics. The Hague, Junk. p. 155-172. 

BENZING, D.H. 1987. Vascular epiphytism: taxonomic participation and adaptive 
diversity. Annals of the Missouri Botanical Garden, 74 (2): 183-204.  

BENZING, D.H. 1989a. Vascular epiphytism in America. In: LIETH, H. & WERGER, 
M.J.A. (eds.). Tropical rainforest ecosystems. New York, Elsevier Science Publ. Co. p. 
133-154. 

BENZING, D.H. 1989b. The Evolution of Epiphytism. In: LÜTTGE, U. (ed.). Vascular 
Plants as Epiphytes. Berlin, Springer. Cap. 2. p. 15-41.  

BENZING, D.H. 1990. Vascular epiphytes: general biology and related biota. Cambridge, 
Cambridge University Press. xvii + 354 p. 

BOGH, A. 1992. Composition and distribution of the vascular epiphyte flora of an 
Ecuadorian montane rain forest. Selbyana, 13: 25-34. 



 

 154

BRANDÃO, C.R.F. 1980. Etogramas seqüenciais ao longo do desenvolvimento de 
Odontomachus affinis Guérin (Hymenoptera, Formicidae, Porinae). Dissertação de 
Mestrado. Universidade de São Paulo. 

BRITTON, N.L. & ROSE, J.N. 1963. The Cactaceae. vol. 3/4. New York, Dover. 318 p.  
BROWN, A.D. 1990. El epifitismo en las selvas montanas del Parque Nacional "El Rey", 

Argentina: Composición florística y patrón de distribución. Rev. Biol. Trop., 38 
(2a): 155-166.  

BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. 1992. Authors of plant names. Kew, Royal Botanic 
Gardens. 732 p. 

BUDOWSKI, G. 1963. Forest succession in tropical lowlands. Turrialba, 13 (1): 42-44. 
BUDOWSKI, G. 1965. Distribution of tropical American rain forest species in the light 

of successional processes. Turrialba, 15 (1): 40-42. 
CAMPOS, M.T.V.A. 1995. Composição florística e aspectos da estrutura e da dinâmica de três 

capões na Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. Sao Paulo-SP. Dissertação de 
Mestrado. Universidade de São Paulo. 145 p.  

CARAUTA, J.P.P. 1989. Ficus (Moraceae) no Brasil: conservação e taxonomia. Albertoa, 2 
(1): 1-365. 

CATLING, P.M. & LEFKOVITCH, L.P. 1989. Associations of Vascular Epiphytes in a 
Guatemalan Cloud Forest. Biotropica, 21 (1): 35-40.  

CERSÓSIMO, L.F. 1993. Variações espaciais e temporais no estabelecimento de plântulas em 
trecho de floresta secundária em São Paulo, SP. São Paulo-SP. Dissertação de 
Mestrado.Universidade de São Paulo. 195 p. 

CERVI, A.C.; ACRA, L.A.; RODRIGUES, L.; TRAIN, S.; IVANCHECHEN, S.L. & 
MOREIRA, A.L.O.R. 1988. Contribuição ao conhecimento das epífitas (exclusive 
Bromeliaceae) de uma floresta de araucária do primeiro planalto paranaense. 
Ínsula, 18: 75-82.  

CLARK, D.B. & CLARK D.A. 1990. Distribution and effects on tree growth of lianas 
and woody hemiepiphytes in a Costa Rican tropical wet forest.  J. Trop. Ecol., 6: 
321-331. 

CORLETT, R.T. 1990. Flora and reproductive phenology of the rain forest at Bukit 
Timah, Singapore. J. Trop. Ecol., 6: 55-63. 

COUTINHO, L.M. 1962. Contribuição ao conhecimento da Ecologia da mata pluvial 
tropical. Bolm. Fac. Fil. Ciênc. Letr. Univ. S. Paulo - Bot., 18: 13-219. 

CRONQUIST, A. 1981. An integrated system of classification of flowering plants. New York, 
Columbia University Press. 1262 p.  

DANIELS, J. & LAWTON, R. 1991. Habitat and host preferences of Ficus crassiuscula, a 
neotropical strangling fig of the lower-montane rain forest. J. Ecol., 79 (1): 129-
141. 

DECKER, S. 1932. Lebensbilder aus der Flora Brasiliens. São Leopoldo, Verlag Rotermund 
& Co. p. 301-303.  



 

 155

DEJEAN, A.; OLMSTEDT, I. & SNELLING, R.R. 1995. Tree-epiphyte-ant relationships 
in the low inundated forest of Sian Ka’an Biosphere Reserve, Quintana Roo, 
Mexico. Biotropica 27 (1): 57-70. 

DE VUONO, Y.S. 1985. Fitossociologia do estrato arbóreo da floresta da Reserva do Instituto de 
Botânica (São Paulo - SP). Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 213 p. 

DIAL, R. & TOBIN, S.C. 1994. Description of arborist methods for forest canopy access 
and movement. Selbyana, 15 (2): 24-37. 

ENGLER, A. & KRAUSE, K. 1913. Araceae - Philodendroideae - Philodendreae. In: 
ENGLER, A. (ed.), Das Pflanzenreich, 60 (IV.23Db): 1-143. 

FERRI, M.G.; MENEZES, N.L. & MONTEIRO-SCANAVACCA, W.R. 1981. Glossário 
Ilustrado de Botânica. São Paulo, Nobel. 197 p. 

FONSÊCA, M.P. 1994. Aphyllophorales da Reserva Florestal Armando de Salles Oliveira, São 
Paulo, SP. São Paulo-SP. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 171 
p. 

FONTOURA, T. 1995. Distribution patterns of five Bromeliaceae genera in atlantic 
rainforest, Rio de Janeiro state, Brazil. Selbyana, 16 (1): 79-93. 

FORSYTH, A. & MYIATA, K. 1984. Tropical Nature. New York, Charles Scribner's Sons. 
p. 41-52.  

FREI, J.K. 1973. Orchid Ecology in a Cloud Forest in the Mountains of Oaxaca, Mexico. 
American Orchid Society Bulletin, 42 (4): 307-314.  

GENTRY, A.H. 1988. Changes in Plant Community Diversity and Floristic 
Composition on Environmental and Geographical Gradients. Ann. Missouri Bot. 
Garden, 75 (1):12-24.  

GENTRY, A.H. (ed.) 1990. Four neotropical forests. New Haven, Yale Univ. Press. 627 
p. 

GENTRY, A.H. & DODSON, C.H. 1987a. Diversity and Biogeography of Neotropical 
Vascular Epiphytes. Ann. Missouri Bot. Garden, 74 (2): 205-233.  

GENTRY, A.H. & DODSON, C.H. 1987b. Contribution of nontrees to species richness 
of a tropical rainforest. Biotropica, 19 (2): 149-156.  

GOMES, E.P.C. 1992. Fitossociologia do componente arbóreo de um trecho de mata em São 
Paulo, SP. São Paulo-SP. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 143 
p. 

GORRESIO-ROIZMAN, L. 1993. Fitossociologia e dinâmica do banco de sementes de 
populações arbóreas de floresta secundária em São Paulo, SP. São Paulo-SP. Dissertação 
de Mestrado. Universidade de São Paulo. 184 p. 

GOTTSBERGER, G. & MORAWETZ, W. 1986. Floristic, Structural and 
Phytogeographical Analysis of the Savannas of Humaitá (Amazonas). Flora, 178: 
41-71.  

GOTTSBERGER, G. & MORAWETZ, W. 1993. Development and distribution of the 
epiphytic flora in an Amazonian savanna in Brazil. Flora, 188 (1): 145-151.  

GRAF, A.B. 1986. Tropica - Color encyclopedia of exotic plants and trees. 3a ed. East 
Rutherford (NJ, EUA), Roehrs. 



 

 156

GREIG-SMITH, P. 1983. Quantitative Plant Ecology. 3a. ed. Oxford, Blackwell. 359 p.  
GUIMARÃES, E.F. 1988. Flora Fanerogâmica da Reserva do Parque Estadual das Fontes 

do Ipiranga (São Paulo, Brasil): 10-Piperaceae. Hoehnea, 15: 46-51. 
GUIMARÃES, E.F.; ICHASO, C.L.F. & COSTA, C.G. 1984. Piperáceas: 4. Peperomia. 

Flora Ilustrada Catarinense (PIPE). Itajaí, Herbário Barbosa Rodrigues.136 p.  
HADEL, V.F. 1989. A  fauna associada aos fitotelmata bromelícolas da Estação Ecológica da 

Juréia-Itatins (SP). São Paulo-SP. Dissertação de Mestrado. Universidade de São 
Paulo. 128 p. 

HALLÉ, F. 1990. A raft atop the rain forest. National Geographic, 178: 128-138. 
HARMS, H. 1898. Araliaceae. In: ENGLER, A. & PRANTL, K. (eds.). Die natürlichen. 

Pflanzenfamilien 3 (8): 35-36. Leipzig, Wilhelm Engelmann. 
HASUI, E. 1994. O papel das aves frugívoras na dispersão de sementes em um fragmento de 

floresta estacional semidecídua secundária em São Paulo, SP. São Paulo-SP. Dissertação 
de Mestrado. Universidade de São Paulo. 138 p. 

HENDERSON, A. 1993. Literature on air pollution and lichens XXXVI. Lichenologist, 25 
(2): 191-202.  

HERTEL, R.J.G. 1950. Contribuição à ecologia da flora epífita da Serra do Mar (vertente 
oeste) do Paraná. Arqu. Mus. Paran., 8: 3-63.  

HOEHNE, F.C. 1945. Flora Brasílica, 12 (2): 163. São Paulo, Secretaria de Agricultura de 
São Paulo. 

HOEHNE, F.C. 1949. Iconografia de Orchidaceas do Brasil. São Paulo, F. Lanzara. 301 p. 
HOFSTEDE, R.G.M.; WOLF, J.H.D. & BENZING, D.H. 1993. Epiphytic biomass and 

nutrient status of a Colombian upper montane rain forest. Selbyana, 14: 37-45. 
HOLBROOK, N.M. 1991. Small plants in high places: the conservation and biology of 

epiphytes. Trends in Ecology and Evolution, 6 (10): 314-315.  
INGRAM, S.W. & NADKARNI, N.M. 1993. Composition and distribution of epiphytic 

organic matter in a Neotropical Cloud Forest, Costa Rica. Biotropica, 25 (4): 370-
383.  

JANZEN, D.H. 1979. How to be a fig. Ann. Rev. Ecol. Syst., 10: 13-51.  
JOHANSSON, D. 1974. Ecology of vascular epiphytes in West African rain forest. Acta 

Phytogeographica Suecica, 59: 1-129.  
JOLY, A.B. 1950. Estudo fitogeográfico dos campos do Butantã. Bolm. Fac. Fil. Ciênc. 

Letr. Univ. S. Paulo - Bot., 8: 5-68. 
KELLY, D.L. 1985. Epiphytes and climbers of a Jamaican rain forest: vertical 

distribution, life forms and life histories. J. Biogeogr., 12: 223-241.  
KELLY, D.L.; TANNER, E.V.J.; KAPOS, V.; DICKINSON, A.; GOODFRIEND, G.A. & 

FAIRBAIRN, P. 1988. Jamaican limestone forests: floristics, structure and 
environment of three examples along a rainfall gradient. J. Trop. Ecol., 4:121-156. 

KERNAN, C. 1994. A method for estimating bark surface in forest canopies. Selbyana, 
15 (2): 14-17. 



 

 157

KERNAN, C. & FOWLER, N. 1995. Differential substrate use by epiphytes in 
Corcovado National Park, Costa Rica: a source of guild structure. J. Ecol., 83: 65-
73. 

KNOBEL, M.G. 1995. Aspectos da regeneração natural do componente arbóreo-arbustivo de 
trecho da floresta da Reserva Biológica do Instituto de Botânica em São Paulo, SP. São 
Paulo-SP. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo. 123 p. 

KÖPPEN, W. 1948. Climatologia:  con un estudio de los climas de la tierra. Mexico, 
Fundo de Cultura Economica. 478 p. 

KRÄNZLIN, F. 1922. Orchidaceae - Monandrae. Tribus Oncidiinae - Odontoglossae II. 
In: ENGLER, A. (ed.) Das Pflanzenreich 4 (50): 113-114. 

KRÄNZLIN, F. 1926. Monographie der Gattung Polystachya Hook. Feddes Repert. Beih. 
39: 74-75. 

KRESS, W.J. 1986. The systematic distribution of vascular epiphytes: an update. 
Selbyana, 9 (1): 2-22.  

KRESS, W.J. 1989. The Systematic distribution of vascular epiphytes. In: LÜTTGE, U. 
(ed.) 1989. Vascular Plants as Epiphytes. Berlin, Springer. p. 234 -262. 

LAMAN, T.G. 1995. Safety recommendations for climbing rain forest trees with “single 
rope technique”. Biotropica, 27 (3): 406-409. 

LELLINGER, D.B. 1988. Some new species of Campyloneurum and a provisional key to 
the species. Amer. Fern J., 78: 14-35. 

LOWMAN, M.D. & MOFFETT, M. 1993. The ecology of tropical rain forest canopies. 
Trends in Ecology and Evolution, 8 (3): 104-107.  

LOWMAN, M.; MOFFETT, M. & RINKER, H.B. 1993. A new technique for taxonomic 
and ecological sampling in rain forest canopies. Selbyana, 14: 75-79. 

LÜTTGE, U. (ed.) 1989. Vascular Plants as Epiphytes. Berlin, Springer. 270 p.  
MADISON, M. 1977. Vascular epiphytes: their sistematic occurrence and salient 

features. Selbyana, 5 (2): 207-213.  
MANTOVANI, W. 1993. Estrutura e dinâmica da floresta atlântica na Juréia, Iguape-SP. São 

Paulo-SP. Tese de Livre-Docência. Universidade de São Paulo. 126 p.  
MARCELLI, M.P. 1987. Ecologia dos líquens dos manguezais da região Sul-Sudeste de São 

Paulo, com especial atenção ao de Itanhaém (SP). São Paulo-SP.Tese de Doutorado. 
Universidade de São Paulo. 558 + 80 p.  

MARTINS, F.R. 1993. Estrutura de uma floresta mesófila. 2a. ed. Campinas, Ed. da 
UNICAMP. 246 p. 

MAYO, S.J. 1991. A revision of Philodendron subgenus Meconostigma (Araceae). Kew Bull., 
46 (4): 601-682.  

MEDEIROS, A.C.; LOOPE, L.L. & ANDERSON, S.J. 1993. Differential colonization by 
epiphytes on native (Cibotium spp.) and alien (Cyathea cooperi) tree ferns in a 
Hawaiian rain forest. Selbyana, 14: 71-74. 

MEGURO, M.; VINUEZA, G.N. & DELITTI, W.B.C. 1979a. Ciclagem de nutrientes 
minerais na Mata Mesófila secundária I. Produção e decomposição de folhedo. 
Bolm. Bot. Univ. S. Paulo, 7: 11-31.  



 

 158

MEGURO, M.; VINUEZA, G.N. & DELITTI, W.B.C. 1979b. Ciclagem de nutrientes 
minerais na Mata Mesófila Secundária II. O papel da precipitação na importação e 
transferência de Potássio e Fósforo. Bolm. Bot. Univ. S. Paulo, 7: 61-67.  

MEGURO, M.; VINUEZA, G.N. & DELITTI, W.B.C. 1980. Ciclagem de nutrientes 
minerais na Mata Mesófila Secundária III. Decomposição do material foliar e 
liberação de nutrientes minerais. Bolm. Bot. Univ. S. Paulo, 8: 7-20.  

MELHEM, T.S.; GIULIETTI, A.M.; FORERO, E.; BARROSO, G.M.; SILVESTRE, M.S.F.; 
JUNG, S.L.; MAKINO, H.; MELO, M.M.R.F.; CHIEA, S.C.; WANDERLEY, 
M.G.L.; KIRIZAWA, M. & MUNIZ, C. 1981. Planejamento para elaboração da 
“Flora Fanerogâmica da Reserva do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (São 
Paulo - Brasil)”. Hoehnea, 9: 63-74. 

MICHALOUD, G. & MICHALOUD-PELLETIER, S. 1987. Ficus hemi-epiphytes 
(Moraceae) et arbres supports. Biotropica, 19: 125-136.  

MOFFETT, M.W. 1993a. The tropical rain forest canopy: researching a new frontier. 
Selbyana, 14: 3-4. 

MOFFETT, M.W. 1993b. The high frontier: exploring the tropical rainforest canopy. 
Cambridge, Harvard Univ. Press. 192 p. 

MORELLATO, L.P.C. & LEITÃO-FILHO, H.F. 1992. Padrões de frutificação e dispersão 
na Serra do Japi. In: MORELLATO, L.P.C. (org.). História natural da Serra do Japi: 
ecologia e preservação de uma área florestal do Sudeste do Brasil. Campinas, Ed. da 
UNICAMP/FAPESP. Cap. 7. 321 p.  

MORI, S.A. 1995. Exploring for plant diversity in the canopy of a French Guianan 
forest. Selbyana, 16 (1): 94-98.  

MUELLER-DOMBOIS, D. & ELLENBERG, H. 1974. Aims and methods of vegetation 
ecology. New York, John Wiley. 547 p.  

NADKARNI, N.M. 1985. An ecological overview and checklist of vascular epiphytes in 
the Monteverde Cloud Forest Reserve, Costa Rica. Brenesia, 24: 55-62. 

NADKARNI, N.M. 1988. Tropical rainforest ecology from a canopy perspective. In: 
ALMEDA, F. & PRINGLE, C.M. (eds.). Tropical Rainforests: Diversity and 
Conservation. San Francisco, California Academy of Sciences and Pacific Division. 
American Association for the Advancement of Science.  

NADKARNI, N. & FERREL-INGRAM, K. 1992. A bibliography of biological literature 
on epiphytes: an update. Selbyana, 13: 3-24.  

NIMIS, P.L., CASTELLO, M. & PEROTTI, M. 1990. Lichens as biomonitors of sulphur 
dioxide pollution in La Spezia (northern Italy). Lichenologist, 22 (3): 333-344.  

OCHSNER, F. 1928. Studien über die Epiphytenvegetation der Schweiz (insbesondere 
des schweizerischen Mittellandes). Jahrb. St. Gallischen Naturwiss. Ges., 63 (2): 1-
108 /resumo.  

ODUM, E.P. 1988. Ecologia. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara. 434 p. 
OLIVEIRA, R.R. & ZAÚ, A.S. 1995. Método alternativo de subida em árvore. Bromélia, 

2 (1): 6-11.  
OLIVER, W.R.B. 1930. New Zealand Epiphytes. J. Ecol., 18: 1-50.  



 

 159

PEET, R.K. 1992. Community structure and ecosystem function. In: GLENN-LEWIN, 
D.C.; PEET, R.K. & VEBLEN, T. T. (eds.). Plant succession: theory and prediction. 
London, Chapman & Hall. p. 103-151.  

PERRY, D.R. 1978a. A method of access into the crowns of emergent and canopy trees. 
Biotropica, 10: 155-157.  

PERRY, D. 1978b. Factors influencing arboreal epiphytic phytosociology in Central 
America. Biotropica, 10: 235-237.  

PERRY, D.R. 1984. The canopy of the tropical rainforest. Sci. Amer., 251: 138-146.  
PERRY, D.R. 1991. A vida na copa da floresta. São Paulo, Ed. Interação. 166 p.  
PERRY, D.R. & WILLIAMS, J. 1981. The tropical rain forest canopy: a method 

providing total access. Biotropica, 13: 283-285.  
PIRINTSOS, S.A., VOKOU, D., DIAMANTOPOULOS, J. & GALLOWAY, D.J. 1993. 

An assessment of the sampling procedure for estimating air pollution using 
epiphytic lichens as indicators. Lichenologist, 25 (2): 165-173.  

PITTENDRIGH, G. 1948. The Bromeliad-Anopheles-Malaria Complex in Trinidad. I - 
The Bromeliad Flora. Evolution, 2: 58-89. 

RAMIREZ, B. 1977. Evolution of the strangling habit in Ficus L., subgenus Urostigma 
(Moraceae). Brenesia, 12/13: 11-19.  

REITZ, R. 1957. Aráceas catarinenses. Sellowia, 8: 20-70.  
REITZ, R. 1983. Bromeliáceas e a malária-bromélia endêmica. Flora Ilustrada Catarinense 

(BROM). Itajaí, Herbário Barbosa Rodrigues. 559 p.  
RICHARDS, P.W. 1952. The Tropical Rain Forest - An Ecological Study. Cambridge, 

University Press. p. 110-128.  
ROMANIUC NETO, S. & WANDERLEY, M.G.L. 1992. Flora Fanerogâmica da Reserva 

do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (São Paulo, Brasil): 19-Moraceae. 
Hoehnea, 19 (1/2): 165-170. 

ROSSI, L. 1994. A flora arbóreo-arbustiva da mata da reserva da Cidade Universitária 
“Armando de Salles Oliveira” (São Paulo, Brasil). Boletim do Instituto de Botânica, 9: 
1-105.  

SALIS, S.M.; SHEPHERD, G.J. & JOLY, C.A. 1995. Floristic comparison of mesophytic 
semideciduous forests of the interior of the state of São Paulo, Southeast Brazil. 
Vegetatio, 119 (2): 155-164. 

SANFORD, W.W. 1968. Distribution of epiphytic orchids in semi-deciduous tropical 
forest in southern Nigeria. J. Ecol. 56 (3): 697-705. 

SCHEINVAR, L. 1985. Cactáceas. Flora Ilustrada Catarinense (CACT). Itajaí, Herbário 
Barbosa Rodrigues. 383 p.  

SCHIMPER, A.F.W. 1884. Ueber Bau und Lebensweise der Epiphyten Westindiens. Bot. 
Centralbl., 17: 192-195, 223-227, 253-258, 284-294, 319-326, 350-359, 381-388.  

SCHIMPER, A.F.W. 1888. Die epiphytische Vegetation Amerikas. Jena, Verlag von Gustav 
Fischer. 162 p. 

SCHIMPER, A.F.W. 1935. Pflanzengeographie auf Physiologischer Grundlage. 3a.ed. Jena, 
Verlag von Gustav Fischer.  



 

 160

SCHLECHTER, R. 1915. Die Orchideen: ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Berlin, 
Paul Parey. 836 p.  

SCHLECHTER, R. & HOEHNE, F.C. 1921. Contribuição ao conhecimento das 
orchidaceas do Brasil I. Anexos das Memórias do Instituto Butantan, Seção Botânica, 1 
(2): 1-48. 

SCHLECHTER, R. & HOEHNE, F.C. 1922. Contribuição ao conhecimento das 
orchidaceas do Brasil II. Anexos das Memórias do Instituto Butantan, Seção Botânica, 1 
(4): 1-68. 

SCHLECHTER, R. & HOEHNE, F.C. 1926. Contribuição ao conhecimento das 
orchidaceas do Brasil III. Archivos de Botânica do Estado de São Paulo, 1 (3): 167-349. 

SEHNEM, A. 1968. Blecnáceas. Flora Ilustrada Catarinense (BLEC). Itajaí, Herbário 
Barbosa Rodrigues.  90 p. 

SEHNEM, A. 1970. Polipodiáceas. Flora Ilustrada Catarinense (POLI). Itajaí, Herbário 
Barbosa Rodrigues. 173 p.  

SMITH, L.B. & DOWNS, R. J. 1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica, 14 
(2): 663-1492.  

SMITH, L.B. & DOWNS, R. J. 1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora Neotropica, 14 
(3): 1493-2142.  

SOTA, E.R. 1960. Polypodiaceae y Grammitidaceae argentinas. Opera Lilloana, V: 1-
229. 

SOTA, E.R. 1971. El epifitismo y las Pteridofitas en Costa Rica. Nova Hedwigia, 21 (2-4): 
401-465.  

SUGDEN, A.M. 1981. Aspects of the ecology of of vascular epiphytes in two 
Colombian cloud forests. II. Habitat preferences of Bromeliaceae in the Serrania 
de Macuíra. Selbyana, 5 (3-4): 264-273. 

SUGDEN, A.M. & ROBINS, R. 1979. Aspects of the Ecology of Vascular Epiphytes in 
Colombian Cloud Forests, I. The Distribution of the Epiphytic Flora. Biotropica, 11 
(3): 173-188.  

TABARELLI, M. 1994. Clareiras naturais e a dinâmica sucessional de um trecho de floresta na 
Serra da Cantareira, SP. São Paulo-SP. Dissertação de Mestrado. Universidade de 
São Paulo. 142 p. 

TAMASHIRO, J.Y. & ZICKEL, C.S. 1991. Flora Fanerogâmica da Reserva do Parque 
Estadual das Fontes do Ipiranga (São Paulo, Brasil): 25-Cactaceae. Hoehnea, 18 (2): 
137-142. 

TER STEEGE, H. & CORNELISSEN, J.H.C. 1989. Distribution and Ecology of Vascular 
Epiphytes in Lowland Rain Forest of Guyana. Biotropica, 21 (4): 331-339.  

TRYON, R.M. & STOLZE, R.G. 1993. Pteridophyta of Peru. Part V. 18. Aspleniaceae - 
21. Polypodiaceae. Fieldiana: Botany, New Series, 32: 1-190. 

TRYON, R.M. & TRYON, A. 1982. Ferns and Allied Plants. New York, Springer. 857 p.  
USTERI, A. 1911. Flora der Umgebung der Stadt São Paulo. Jena, Gustav Fischer. 271 p. 
VALDIVIA, P.E. 1977. Estudio botánico y ecológico de la región del Rio Uxpanapa, 

Vera Cruz. n. 4. Las epífitas. Biotica, 2 (1):55-81.  



 

 161

VAN LEERDAM, A.; ZAGT, R.J. & VENEKLAAS, E.J. 1990. The distribution of 
epiphyte growth-forms in the canopy of a Colombian cloud-forest. Vegetatio, 87: 
59-71.  

VARANDA, E.M. 1977. Balanço hídrico de espécies da Mata do Butantã. São Paulo-SP. 
Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 145 p. 

VARESCHI, V. 1980. Vegetationsökologie der Tropen. Stuttgart, Eugen Ulmer. 293 p.  
WAECHTER, J.L. 1986. Epífitos vasculares da mata paludosa do Faxinal, Torres, RS, 

Brasil. Iheringia, série botânica, 34: 39-50. 
WAECHTER, J.L. 1992. O epifitismo vascular na Planície Costeira  do Rio Grande do Sul. São 

Carlos-SP. Tese de Doutoramento. Universidade Federal de São Carlos.  
WALTER, H. 1986. Vegetação e zonas climáticas. São Paulo, E.P.U. 325 p. 
WALTER, H. & BRECKLE, S.W. 1986. Ecological Systems of the Geobiosphere. vol.2: 

Tropical and Subtropical Zonobiomes. Berlin, Springer Verlag. p. 47-54.  
WANDERLEY, M.G.L. & MOLLO, L. 1992. Bromeliaceae. In: MELO, M.M.R.F.; 

BARROS, F.; WANDERLEY, M.G.L.; KIRIZAWA, M.; JUNG-MENDAÇOLLI, S.L. 
& CHIEA, S.A.C. (eds.) Flora Fanerogâmica da Ilha do Cardoso, 3. São Paulo, 
Instituto de Botânica. 

WATSON, J.B.; KRESS, W.J. & ROESEL, C.S. 1987. A bibliography of biological 
literature on vascular epiphytes. Selbyana, 10: 1-23.  

WENT, F.W. 1940. Soziologie der Epiphyten eines tropischen Urwaldes. Ann. Jard. Bot. 
Buitenzorg, 50 (1): 1-98 / resumo.  

WHITACRE, D.F. 1981. Additional techniques and safety hints for climbing tall trees, 
and some equipment and information sources. Biotropica, 13: 286-291.  

WILLIAMS-LINERA, G.; SOSA, V. & PLATAS, T. 1995. The fate of epiphytic orchids 
after fragmentation of a Mexican cloud forest. Selbyana, 16 (1): 36-40. 

WOLF, J.H.D. 1994. Factors controlling the distribution of vascular and nonvascular 
epiphytes in the northern Andes. Vegetatio, 112 (1): 15-28.  

YEATON, R.I. & GLADSTONE, D.E. 1982. The pattern of colonization of epiphytes 
on calabash trees (Crescentia alata HBK) in Guanacaste Province, Costa Rica. 
Biotropica, 14: 137-140.  

YUNCKER, T.G. 1974. The Piperaceae of Brazil III. Hoehnea, 4: 71-413. 
ZIMMERMANN, J.K. & OLMSTEDT, I.C. 1992. Host Tree Utilization by Vascular  

Epiphytes in a Seasonally Inundated Forest (Tintal) in Mexico. Biotropica, 24 (3): 
402-407.  



 

 162

 



 

 163

APÊNDICES 



 

 164

 



 

 165

Apêndice I - Indivíduos amostrados no levantamento fitossociológico efetuado na 
reserva da CUASO, São Paulo, SP e as variáveis medidas. Números que 
aparecem repetidos indicam a existência de mais de uma secção 
transversal de caule a 1,30 m de altura. N: ausência de lianas sobre a 
árvore; S: presença de lianas. 

 

Número Espécie Perímetro (cm) Altura (m) Lianas 
1 Inga sessilis 63.0 16.5 N 
2 Nectandra grandiflora  64.5 10.5 N 
2 Nectandra grandiflora  32.0   
3 Maytenus evonymoides  48.0 11.0 N 
4 Rollinia sericea 110.0 14.0 N 
5 Casearia sylvestris 75.0 14.0 N 
5 Casearia sylvestris 35.0   
6 Andira anthelmia  48.0 12.0 N 
7 Eugenia sphenophylla  59.5 11.0 N 
8 Croton floribundus 73.5 14.5 S 
9 Pterocarpus rohrii 163.0 20.5 S 
10 Andira anthelmia 64.0 13.5 S 
11 Maytenus evonymoides 52.0 11.0 S 
12 Cordia ecalyculata 46.0 11.5 S 
13 Andira anthelmia 73.0 12.5 S 
14 Machaerium nictitans 71.0 16.5 S 
14 Machaerium nictitans 44.0   
15 Machaerium nictitans 87.5 19.0 S 
16 Copaifera langsdorfii 59.5 12.5 S 
17 Croton floribundus  80.0 14.5 S 
18 Alchornea sidifolia 64.5 14.0 S 
18 Alchornea sidifolia 32.0   
19 Guettarda viburnoides 69.0 15.0 S 
20 Alchornea sidifolia 101.0 16.0 S 
21 Alchornea sidifolia 103.0 12.0 S 
22 Croton floribundus 91.0 16.0 S 
23 Croton floribundus 61.0 10.0 S 
24 Phoebe pickelli 104.0 12.5 S 
25 Citharexylum myrianthum 85.0 13.5 S 
26 Myrcia tenuivenosa           44.0 9.0 S 
27 Alchornea sidifolia 129.0 14.0 S 
28 Alchornea sidifolia 86.0 15.0 S 
28 Alchornea sidifolia 83.0   
28 Alchornea sidifolia 76.5   
28 Alchornea sidifolia 34.5   
29 Alchornea sidifolia 107.0 15.0 S 
30 Andira anthelmia 71.5 11.0 N 
31 Alchornea sidifolia 79.5 8.0 N 
32 Alchornea sidifolia 104.0 15.0 N 
33 Casearia decandra 44.5 11.5 N 
34 Phoebe pickelli 92.5 14.5 S 
35 Alchornea sidifolia 124.0 14.5 S 
36 Alchornea sidifolia 67.5 12.0 N 
36 Alchornea sidifolia 42.0   
37 Alchornea sidifolia 70.5 18.0 S 
38 Alchornea sidifolia 98.0 16.0 S 
39 Alchornea sidifolia 43.0 9.0 S 
40 Cecropia glazioui 96.5 17.5 N 
41 Croton floribundus 105.0 18.0 S 
42 Alchornea sidifolia 70.5 12.0 S 
43 Guarea macrophylla 46.0 6.5 N 
44 Cupania oblongifolia 43.0 9.0 N 
45 Piptadenia gonoacantha 107.0 19.0 S 
46 Alchornea sidifolia 86.5 13.0 N 
46a Casearia sylvestris 83.0 17.0 S 
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Número Espécie Perímetro (cm) Altura (m) Lianas 
47 Alchornea sidifolia 76.0 14.0 S 
48 Piptadenia gonoacantha 104.0 18.0 S 
49 Maytenus evonymoides 57.0 14.0 S 
50 Piptadenia gonoacantha 93.0 16.0 S 
51 Phoebe pickelli 60.0 12.0 S 
52 Piptadenia gonoacantha 101.0 20.0 S 
53 Alchornea sidifolia 97.0 13.0 S 
54 Endlicheria paniculata 42.0 8.5 N 
55 Alchornea sidifolia 87.0 13.0 S 
56 Archontophoenix cunninghamiana 77.0 13.0 N 
57 Archontophoenix cunninghamiana 105.5 15.0 N 
58 Croton floribundus 105.5 17.0 N 
59 Piptadenia gonoacantha 150.0 18.0 S 
60 Rollinia sylvatica 44.5 13.0 S 
61 Alchornea sidifolia 124.0 14.0 S 
62 Croton floribundus 89.0 17.0 S 
63 Croton floribundus 66.0 16.0 S 
64 Alchornea sidifolia 60.0 10.5 S 
66 Myrcia tenuivenosa 41.0 9.0 S 
67 Alchornea sidifolia 90.5 15.0 S 
68 Alchornea sidifolia 86.0 17.0 S 
69 Croton floribundus 71.0 15.0 S 
70 Alchornea sidifolia 54.0 9.0 S 
72 Citharexylum myrianthum 55.0 15.0 S 
73 Piptadenia gonoacantha 106.0 18.0 S 
74 Alchornea sidifolia 95.5 17.0 S 
76 Alchornea sidifolia 45.5 8.5 S 
77 Alchornea sidifolia 48.0 10.0 S 
79 Piptadenia gonoacantha 101.0 16.0 S 
80 Phoebe pickelli 50.0 9.0 N 
81 Alchornea sidifolia 69.0 12.0 S 
82 Cyathea delgadii 50.0 5.5 N 
83 Piptadenia gonoacantha 69.0 13.0 S 
84 Alchornea sidifolia 82.0 13.0 S 
86 Casearia sylvestris 48.5 10.0 S 
87 Croton floribundus 80.0 12.5 S 
88 Cedrela fissilis  62.0 12.0 S 
89 Cecropia glazioui 96.0 16.0 N 
91 Alchornea sidifolia 65.0 8.0 S 
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Apêndice II - Relação das espécies de plantas vasculares citadas para a Reserva da 
CUASO, por ordem alfabética de família (CRONQUIST 1981 e TRYON & 
TRYON 1982). Arv: árvores e arvoretas; Arb: arbustos e subarbustos; Herb: 
herbáceas terrestres; Lia: lianas e trepadeiras; Epif: epífitas e hemiepífitas. 
Par: hemiparasitas. O asterisco indica não se tratar de planta nativa do 
local. 

Família Espécie Autor Forma  
Agavaceae Sansevieria sp. Groppo (1995) Herb *
Amaranthaceae Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze Rossi (1994) Lia  
Amaryllidaceae Bomarea salsilloides Joly (1950) Lia  
Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Raddi Rossi (1994) Arv  
Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. Rossi (1994) Arv  
Annonaceae Guatteria australis A.St.-Hil. Rossi (1994) Arv  
Annonaceae Rollinia sericea R.E.Fr. Rossi (1994) Arv  
Annonaceae Rollinia sylvatica (A.St.-Hil.) Mart. Este trabalho Arv  
Apiaceae Eryngium elegans Cham. Joly (1950) Herb  
Apocynaceae Echites sp. Joly (1950) Lia  
Araceae Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. Este trabalho Epif  
Araceae Philodendron erubescens C.Koch & Augustin Rossi (1994) Epif *
Araceae Philodendron imbe Schott Este trabalho Epif  
Araceae Philodendron sonderianum Schott ex Endl. Este trabalho Epif  
Araliaceae Schefflera actinophylla (Endl.)Harms Este trabalho Epif *
Araliaceae Tetrapanax papyrifer Koch Rossi (1994) Arv *
Arecaceae Archontophoenix cunninghamiana H.Wendl. & Drude  Rossi (1994) Arv *
Arecaceae Attalea sp. Rossi (1994) Arv *
Arecaceae Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc. Rossi (1994) Arv *
Arecaceae Caryota urens L. Rossi (1994) Arv *
Arecaceae Dictyosperma album (Bory) Wendl. & Drude ex Scheff. Rossi (1994) Arv *
Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. Rossi (1994) Arv  
Asclepiadaceae Orthosia urceolata Fourn. Cersósimo (1993) Lia  
Asclepiadaceae Oxypetalum cf. riparium HBK Cersósimo (1993) Lia  
Asteraceae Ambrosia polystachya DC. Joly (1950) Arb  
Asteraceae Baccharis dracunculifolia DC. Rossi (1994) Arb  
Asteraceae Baccharis mesoneura DC. Joly (1950) Arv  
Asteraceae Calea pinnatifida (R. Br.) Less. Joly (1950) Lia  
Asteraceae Erechtites hieraciifolia Raf. Joly (1950) Herb  
Asteraceae Erechtites valerianaefolia (Wolf.) DC. Joly (1950) Herb  
Asteraceae Eupatorium squalidum DC. Cersósimo (1993) Arb  
Asteraceae Eupatorium urticifolium Baker Cersósimo (1993) Herb  
Asteraceae Eupatorium vauthierianum DC. Rossi (1994) Arb  
Asteraceae Geissopappus gentianoides Baker Joly (1950) Herb  
Asteraceae Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. Rossi (1994) Arv  
Asteraceae Mikania glomerata Spreng. Cersósimo (1993) Lia  
Asteraceae Mikania triangularis Baker Cersósimo (1993) Lia  
Asteraceae Mutisia speciosa Hook. Joly (1950) Lia  
Asteraceae Piptocarpha axillaris (Less.) Baker Rossi (1994) Arv  
Asteraceae Vernonia discolor (Spr.) Less. Rossi (1994) Arv  
Asteraceae Vernonia polyanthes Less. Rossi (1994) Arb  
Asteraceae Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. Joly (1950) Arb  
Asteraceae Wedelia paludosa Groppo (1995) Herb  
Balsaminaceae Impatiens sultani Hook f. Rossi (1994) Herb *
Bignoniaceae Anemopaegma prostratum DC. Joly (1950) Lia  
Bignoniaceae Arrabidaea chica (Hook. & Benth.) Verl. Cersósimo (1993) Lia  
Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia D.Don Rossi (1994) Arv *
Bignoniaceae Jacaranda puberula Cham. Cersósimo (1993) Arv  
Bignoniaceae Macfadyena unguis-cati (L.) A. Gentry.   Groppo (1995) Lia  
Bignoniaceae Mansoa difficilis (Cham) Bur & K. Schum. Groppo (1995) Lia  
Bignoniaceae Pithecoctenium sp. Rossi (1994) Lia  
Bignoniaceae Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers. Joly (1950) Lia  
Bignoniaceae Spathodea campanulata P.Beauv. Rossi (1994) Arv *
Bignoniaceae Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl. Rossi (1994) Arv *
Blechnaceae Blechnum binervatum (Poiret) Morton & Lell. Este trabalho Epif  
Blechnaceae Blechnum brasiliense Desv. Joly (1950) Herb  
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Família Espécie Autor Forma  
Bombacaceae Chorisia speciosa A.St.-Hil. Rossi (1994) Arv 
Bombacaceae Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns Rossi (1994) Arv 
Boraginaceae Cordia corymbosa Hasui (1994) Arb 
Boraginaceae Cordia ecalyculata Vell. Rossi (1994) Arv 
Boraginaceae Cordia monosperma (Jacq.) R. & S. Joly (1950) Arb 
Boraginaceae Cordia sellowiana Cham. Rossi (1994) Arv 
Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. Rossi (1994) Arv 
Boraginaceae Patagonula americana L. Rossi (1994) Arv * 
Boraginaceae Tournefortia paniculata Joly (1950), Hasui (1994) Lia 
Bromeliaceae Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker Joly (1950) Epif 
Bromeliaceae Aechmea distichantha Lem. Joly (1950) Epif 
Bromeliaceae Aechmea lingulata Baker Rossi (1994) Epif 
Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.  Este trabalho Epif 
Bromeliaceae Billbergia zebrina (Herbert) Lindl. Este trabalho Epif 
Bromeliaceae Tillandsia geminiflora Brongn. Este trabalho Epif 
Bromeliaceae Tillandsia recurvata (L.) L. Este trabalho Epif 
Bromeliaceae Tillandsia stricta Sol. Joly (1950) Epif 
Bromeliaceae Tillandsia tenuifolia L. Joly (1950) Epif 
Bromeliaceae Tillandsia usneoides L. Joly (1950) Epif 
Bromeliaceae Vriesea gigantea Gaudich. Este trabalho Epif 
Buddlejaceae Buddleja brasiliensis Jacq. Joly (1950) Arb 
Burseraceae Protium widgrenii Engl. Rossi (1994) Arv 
Cactaceae Rhipsalis baccifera (Miller) Stearn Este trabalho Epif 
Cactaceae Rhipsalis capilliformis A. Weber Este trabalho Epif 
Cactaceae Rhipsalis trigona Pfeiff. Este trabalho Epif 
Caesalpiniaceae Caesalpinia pluviosa Rossi (1994) Arv * 
Caesalpiniaceae Cassia bicapsularis L. Joly (1950) Arb 
Caesalpiniaceae Cassia occidentalis L. Joly (1950) Arv 
Caesalpiniaceae Cassia splendida Vog. Joly (1950) Arv 
Caesalpiniaceae Copaifera langsdorfii Desf. Rossi (1994) Arv 
Caesalpiniaceae Schizolobium parahyba (Vell.) Blake Rossi (1994) Arv 
Caesalpiniaceae Senna macranthera (Collad.) Irwing & Barneby Rossi (1994) Arv 
Caesalpiniaceae Senna multijuga (Rich.) Irwing & Barneby Rossi (1994) Arv 
Capparaceae Cleome spinosa L. Joly (1950) Herb 
Cecropiaceae Cecropia cf. hololeuca Miq. Daniela Ferraz Arv 
Cecropiaceae Cecropia glazioui Snethl.  Rossi (1994) Arv 
Celastraceae Maytenus alaternoides Reiss. Rossi (1994) Arv 
Celastraceae Maytenus evonymoides Reiss. Rossi (1994) Arv 
Celastraceae Maytenus pseudocasearia Reiss. Joly (1950) Arv 
Clethraceae Clethra scabra Pers. Rossi (1994) Arv 
Commelinaceae Commelina erecta L. Groppo (1995) (1995) Herb 
Commelinaceae Commelina monticola Seub. Joly (1950) Herb 
Commelinaceae Commelina virginica Forst. Cersósimo (1993) Herb 
Commelinaceae Descantaria elongata (G.F.W.Meyer) Brückn. Joly (1950) Herb 
Commelinaceae Dichorisandra thyrsiflora Mikan Rossi (1994) Herb 
Commelinaceae Floscopa glabrata (Kunth) Hassk. Joly (1950) Herb 
Commelinaceae Zebrina pendula Groppo (1995) Herb 
Convolvulaceae Dichondra microcalyx ( Hall. f. ) Fabris. Groppo (1995) Herb 
Convolvulaceae Ipomoea cairica (L.) Sweet Rossi (1994) Lia 
Convolvulaceae Ipomoea floribunda Moric. Rossi (1994) Lia 
Convolvulaceae Ipomoea grandifolia (Dammer) O'Don. Groppo (1995) Lia 
Convolvulaceae Ipomoea purpurea Lam. Cersósimo (1993) Lia 
Costaceae Costus arabicus L. Groppo (1995) Herb 
Cucurbitaceae Melothria cucumis Vell. Cersósimo (1993) Lia 
Cucurbitaceae Wilbrandia hibiscoides ( Silva) Manso Cersósimo (1993) Lia 
Cunoniaceae Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Seringe Joly (1950) Arv 
Cyatheaceae Alsophila atrovirens (Langsd. & Fisch.) Presl. Joly (1950) Arv 
Cyatheaceae Cyathea delgadii Sternb.  Groppo (1995) Arv 
Cyperacae Cyperus sp. Cersósimo (1993) Herb 
Dennstaedtiaceae Pteridium sp. Varanda (1977) Herb 
Dilleniaceae Davilla rugosa Poir. Cersósimo (1993) Lia 
Dryopteridaceae Dryopteris sp. Varanda (1977) Herb 
Elaeocarpaceae Mutingia calaboura Hasui (1994) Arv 
Elaeocarpaceae Sloanea monosperma Vell. Rossi (1994) Arv 
Euphorbiaceae Actinostemon concolor (Spreng.) Muell. Rossi (1994) Arv 
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Família Espécie Autor Forma  
Euphorbiaceae Alchornea pycnogine Joly (1950) Arv  
Euphorbiaceae Alchornea sidifolia Muell. Arg. Rossi (1994) Arv  
Euphorbiaceae Alchornea triplinervea (Spreng.) Muell. Arg. Rossi (1994) Arv  
Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng. Rossi (1994), Joly (1950) Arv  
Euphorbiaceae Croton lundianus Muell. Arg. Cersósimo (1993) Herb  
Euphorbiaceae Dalechampia triphylla Lam. Joly (1950) Lia  
Euphorbiaceae Pera glabrata (Schott.) Baill. Rossi (1994) Arv  
Euphorbiaceae Phyllanthus sp. Rossi (1994) Arv  
Euphorbiaceae Sapium glandulatum (Vell.) Pax Rossi (1994) Arv  
Euphorbiaceae Sebastiana edwaliana Pax & Hoffm. Rossi (1994) Arv  
Euphorbiaceae Sebastiana serrata (Baill) Muell. Arg. Rossi (1994) Arv  
Fabaceae Aeschynomene falcata (Poir.) DC. Joly (1950) Arb  
Fabaceae Andira anthelmia (Vell.) Macbr. Rossi (1994) Arv  
Fabaceae Cajanus cajan (L.) Millsp. Rossi (1994) Arb *
Fabaceae Canavalia picta Mart. ap. Benth. Joly (1950) Lia  
Fabaceae Centrolobium tomentosum Guill. ex Benth. Rossi (1994) Arv  
Fabaceae Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Gorresio - Roizman (1993) Arv  
Fabaceae Dalbergia myriantha (Vell.) Benth. Cersósimo (1993) Arv  
Fabaceae Desmodium discolor Vog. Joly (1950) Herb  
Fabaceae Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. Joly (1950) Herb  
Fabaceae Erythrina falcata Benth. Rossi (1994) Arv *
Fabaceae Erythrina speciosa Andr. Rossi (1994) Arv *
Fabaceae Lonchocarpus subglaucescens Mart. ex Benth. Rossi (1994) Arv  
Fabaceae Machaerium aculeatum Raddi Rossi (1994) Arv  
Fabaceae Machaerium nictitans (Vell.) Benth. Rossi (1994) Arv  
Fabaceae Machaerium oblongifolium Vog. Cersósimo (1993) Lia  
Fabaceae Machaerium stipitatum (DC.) Vog. Rossi (1994) Arv  
Fabaceae Machaerium villosum Vog. Rossi (1994) Arv  
Fabaceae Myroxylon balsamum (L.) Harms Rossi (1994) Arv *
Fabaceae Pterocarpus rohrii Vahl. Este trabalho Arv  
Fabaceae Rhynchosia phaseoloides DC. Joly (1950) Lia  
Fabaceae Sesbania sesban (L.) Merr. Rossi (1987, 1994) Arv *
Fabaceae Tipuana tipu (Benth.) O. Ktze Rossi (1994) Arv *
Fabaceae Zollernia ilicifolia Vog. Rossi (1994) Arv  
Flacourtiaceae Casearia decandra Jacq. Rossi (1994) Arv  
Flacourtiaceae Casearia gossypiosperma Briq. Rossi (1994) Arv  
Flacourtiaceae Casearia sylvestris Sw. Rossi (1994) Arv  
Heliconiaceae Heliconia velloziana L. Emydgio Groppo (1995) Herb  
Hypoxidaceae Curculigo sp.  Groppo (1995) Herb *
Lamiaceae Hyptis umbrosa Salzm. ex Benth. Joly (1950) Herb  
Lamiaceae Peltodon radicans Pohl. Joly (1950) Herb  
Lamiaceae Salvia splendens Sello Groppo (1995) Arb *
Lauraceae Aiouea saligna Meissn. Rossi (1994) Arv  
Lauraceae Endlicheria paniculatta (Spreng.) Macbride Rossi (1994) Arv  
Lauraceae Nectandra grandiflora Nees Rossi (1994) Arv  
Lauraceae Nectandra puberula Nees Rossi (1994) Arv  
Lauraceae Nectandra rigida (H B K) Nees Rossi (1994) Arv  
Lauraceae Ocotea corymbosa (Meiss.) Mez Rossi (1994) Arv  
Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees Rossi (1994) Arv  
Lauraceae Ocotea teleiandra (Meissn.) Mez Rossi (1994) Arv  
Lauraceae Persea americana Mill. Rossi (1994) Arv *
Lauraceae Phoebe pickelli Coe-Teix. Rossi (1994) Arv  
Liliaceae Asparagus plumulosus Baker Hasui (1994) Lia *
Loranthaceae Struthanthus vulgaris Mart. Joly (1950) Para  
Lycopodiaceae Lycopodiumsp. Varanda (1977) Herb  
Lythraceae Diplusodon virgatus Pohl. Joly (1950) Arv  
Lythraceae Lafoensia pacari A.St.-Hil. Rossi (1994) Arv  
Malpighiaceae Heteropteris sp. Cersósimo (1993) Lia  
Malvaceae Pavonia rosea Schlecht. Joly (1950) Arb  
Malvaceae Pavonia spinifex Cav.  Joly (1950) Herb  
Malvaceae Sida cordifolia L. Joly (1950) Arb  
Malvaceae Sida urens L. Joly (1950) Herb  
Marantaceae Calathea spp. Rossi (1994) Herb  
Marantaceae Ctenanthe aff. lanceolata O. G. Petersen Joly (1950) Herb  
Marantaceae Ctenanthe kummeriana (Morren) Eichl. Groppo (1995) Herb *
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Família Espécie Autor Forma  
Marantaceae Maranta sp. Joly (1950) Herb 
Melastomataceae Acisanthera variabilis (DC.) Triana Joly (1950) Arb 
Melastomataceae Huberia semiserrata DC. Joly (1950) Arb 
Melastomataceae Leandra atro-purpurea Cogn. Joly (1950) Arb 
Melastomataceae Leandra foveolata Cogn. Joly (1950) Arb 
Melastomataceae Leandra purpurascens Cogn. Joly (1950) Arb 
Melastomataceae Miconia candolleana Triana Rossi (1994) Arv 
Melastomataceae Miconia ligustroides Hasui (1994) Arv 
Melastomataceae Microlepis oleaefolia Triana Joly (1950) Arb 
Melastomataceae Tibouchina granulosa Cogn. Rossi (1994) Arv 
Melastomataceae Tibouchina sellowiana Cogn. Joly (1950) Arv 
Melastomataceae Tibouchina trichopoda Baill. Joly (1950) Arb 
Meliaceae Cabralea canjerana (Vel.) Mart. Rossi (1994) Arv 
Meliaceae Cedrella fissilis Vell. Rossi (1994) Arv 
Meliaceae Guarea macrophylla Vahl Rossi (1994) Arv 
Meliaceae Trichilia elegans A.Juss. Cersósimo (1993) Arv 
Meliaceae Trichilia sp. Rossi (1994) Arv 
Menispermaceae Cissampelos sp. Rossi (1994) Lia 
Menispermaceae Odontocarya tamoides (DC.) Miers Rossi (1994) Lia 
Mimosaceae Acacia decurrens Will. Rossi (1994) Arv * 
Mimosaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Rossi (1994) Arv 
Mimosaceae Inga marginata Willd. Rossi (1994) Arv 
Mimosaceae Inga sessilis (Vell.) Mart. Rossi (1994) Arv 
Mimosaceae Leucaena leucocephala (Lam.) de Witt. Rossi (1994) Arv 
Mimosaceae Mimosa invisa Mart. Joly (1950) Arb 
Mimosaceae Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr.  Rossi (1994) Arv 
Monimiaceae Mollinedia schottiana (Spreng.) Perk. Rossi (1994) Arb 
Monimiaceae Mollinedia triflora (Spreng.) Tul. Rossi (1994) Arv 
Monimiaceae Mollinedia uleana Perk. Rossi (1994) Arv 
Moraceae Ficus citrifolia P.Miller Rossi (1994) Arv 
Moraceae Ficus elastica Roxb. Rossi (1994) Arv * 
Moraceae Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Miq. Rossi (1994) Epif 
Moraceae Ficus insipida Willd. Rossi (1994) Epif 
Moraceae Ficus microcarpa L.f. Rossi (1994) Arv * 
Moraceae Ficus organensis (Miq.) Miq. Rossi (1994) Epif 
Moraceae Sorocea bonplandii (Baill.) Burg. Lanj. & Boer Rossi (1994) Arv 
Myrsinaceae Ardysia crenulata Hasui (1994) Herb 
Myrsinaceae Myrsine umbellata Mart. Rossi (1994) Arv 
Myrsinaceae Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez Gorresio - Roizman (1993) Arv 
Myrsinaceae Rapanea guianensis Aubl. Gorresio - Roizman (1993) Arv 
Myrsinaceae Rapanea umbellata (Mart.) Mez Cersósimo (1993), Joly (1950) Arv 
Myrtaceae Calyptranthes concinna DC. Rossi (1994) Arv 
Myrtaceae Eucalyptus  sp. Rossi (1994) Arv * 
Myrtaceae Eucalyptus robusta Smith Rossi (1994) Arv * 
Myrtaceae Eucalyptus tereticornis Smith Rossi (1994) Arv * 
Myrtaceae Eugenia cerasiflora Miq. Rossi (1994) Arv 
Myrtaceae Eugenia sphenophylla O.Berg Rossi (1994) Arv 
Myrtaceae Eugenia uniflora L. Rossi (1994) Arv 
Myrtaceae Myrceugenia ovata (Hook. & Arnott) O.Berg Rossi (1994) Arv 
Myrtaceae Myrcia cf. racemosa (O.Berg.) Kiaersk. Rossi (1994) Arv 
Myrtaceae Myrcia laroutteana Camb. Rossi (1994) Arv 
Myrtaceae Myrcia longipes Kiaersk. Rossi (1994) Arv 
Myrtaceae Myrcia longipes Kiaersk. Rossi (1994) Arv 
Myrtaceae Myrcia prunifolia Joly (1950) Arv 
Myrtaceae Myrcia richardiana Berg. Gorresio - Roizman (1993) Arv 
Myrtaceae Myrcia rostrata DC. Rossi (1994) Arv 
Myrtaceae Myrcia tenuivenosa O.Berg Este trabalho Arv 
Myrtaceae Myrciaria floribunda (West ex Willd.) O.Berg Rossi (1994) Arv 
Myrtaceae Psidium guajava L. Rossi (1987, 1994) Arv * 
Myrtaceae Psidium guineense Sw. Rossi (1994) Arb 
Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz Rossi (1994) Arv 
Ochnaceae Ochna multiflora Hasui (1994) Arb 
Oleaceae Linociera arborea Eichl. Rossi (1994) Arv 
Orchidaceae Campylocentrum linearifolium Schltr. ex Mansfield Este trabalho Epif 
Orchidaceae Epidendrum ellipticum Graham Joly (1950) Epif 
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Orchidaceae Eurystyles cotyledon Wawra  Este trabalho Epif  
Orchidaceae Galeandra beyrichii Rchb. f.   Joly (1950) Herb  
Orchidaceae Notylia longispicata Hoehne & Schltr. Este trabalho Epif  
Orchidaceae Oncidium pumilum Lindl. Este trabalho Epif  
Orchidaceae Polystachya estrellensis Rchb. f. Este trabalho Epif  
Piperaceae Ottonia martiana Miq. Rossi (1994) Arb  
Piperaceae Peperomia urocarpa Fisch. & Mey. Este trabalho Epif  
Piperaceae Piper gaudichaudianum Kunth Rossi (1994) Arb  
Poaceae Bambusa vulgaris Schrad. ex Wendl. Rossi (1994) Arb *
Poaceae Melinis minutiflora Beauv. Rossi (1994) Herb *
Poaceae Olyra glaberrima Raddi Groppo (1995) Herb  
Poaceae Panicum stigmosum Trin. Joly (1950) Herb  
Polygalaceae Bredemeyera laurifolia Klotz. Joly (1950) Lia  
Polygalaceae Polygala lancifolia A.St.-Hil. & Moq. Joly (1950) Herb  
Polygalaceae Securidaca sellowiana Klotz. ex A. W. Benn. Joly (1950) Lia  
Polypodiaceae Campyloneurum major (Hier. ex Hicken) Lellinger Este trabalho Epif  
Polypodiaceae Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota Este trabalho Epif  
Polypodiaceae Microgramma vaccinifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. Este trabalho Epif  
Polypodiaceae Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. ex Willd. Este trabalho Epif  
Polypodiaceae Pleopeltis astrolepis (Liebm.) Fourn. Este trabalho Epif  
Polypodiaceae Polypodium aureum L. Este trabalho Epif  
Polypodiaceae Polypodium catharinae Langsd. & Fisch. Este trabalho Epif  
Polypodiaceae Polypodium hirsutissimum Raddi Este trabalho Epif  
Polypodiaceae Polypodium triseriale Sw. Este trabalho Epif  
Pteridaceae Pteris sp. Varanda (1977) Herb  
Rhamnaceae Colubrina glandulosa Perkins Rossi (1994) Arv  
Rhamnaceae Hovenia dulcis Thunb. Rossi (1994) Arv *
Rosaceae Eriobotrya japonica Hasui (1994) Arv  
Rosaceae Prunus sellowii Koehne Rossi (1994) Arv  
Rosaceae Rubus brasiliensis Mart. Joly (1950) Arb  
Rosaceae Rubus rosifolius Sm. Joly (1950) Arb *
Rosaceae Rubus urticifolius Poir. Joly (1950) Arb  
Rubiaceae Bathysa meridionalis Sm. & Downs Rossi (1994) Arv  
Rubiaceae Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers. Joly (1950) Herb  
Rubiaceae Coffea arabica L. Rossi (1994) Arb *
Rubiaceae Faramea montevidensis DC. Cersósimo (1993) Arv  
Rubiaceae Galium humile Cham. & Schlechtend. Joly (1950) Herb  
Rubiaceae Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. Joly (1950) Herb  
Rubiaceae Guettarda viburnoides Cham. & Schlechtend. Rossi (1994) Arv  
Rubiaceae Ixora venulosa Benth. Rossi (1994) Arb  
Rubiaceae Manettia gracilis Cham. & Schlechtend. Groppo (1995) Lia  
Rubiaceae Palicourea radians (Müll. Arg.) Standl. Joly (1950) Arb  
Rubiaceae Posoqueria acutifolia Benth. Gorresio - Roizman (1993) Arv  
Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq. Cersósimo (1993) Arb  
Rubiaceae Psychotria leiocarpa Cham & Schlechtend. Rossi (1994) Arb  
Rubiaceae Psychotria suterella Muell. Arg. Rossi (1994) Arb  
Rubiaceae Rudgea jasminodes (Cham.) Muell. Arg. Rossi (1994) Arv  
Rutaceae Citrus aurantifolia Hasui (1994) Arb  
Rutaceae Coccocyselum sp. Hasui (1994) Herb  
Rutaceae Esenbeckia grandiflora Mart.  Rossi (1994) Arv  
Rutaceae Esenbeckia leiocarpa Engl. Rossi (1994) Arv *
Rutaceae Metrodorea nigra A.St.-Hil. Joly (1950) Arv  
Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam.  Rossi (1994) Arv  
Sapindaceae Allophylus edulis (A.St.-Hil.) Radlk. Rossi (1994) Arv  
Sapindaceae Cardiospermum grandiflorum Sw. Cersósimo (1993) Lia  
Sapindaceae Cardiospermum halicacabum L. Cersósimo (1993) Lia  
Sapindaceae Cupania oblongifolia Mart. Rossi (1994) Arv  
Sapindaceae Cupania vernalis Camb. Rossi (1994) Arv  
Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. Rossi (1994) Arv  
Sapindaceae Paullinia carpopodea Camb. Cersósimo (1993) Lia  
Sapindaceae Paullinia rhomboidea Radlk. Cersósimo (1993) Lia  
Sapindaceae Paullinia trigonia Vell. Joly (1950) Lia  
Sapindaceae Serjania  communis Camb.  Groppo (1995) Lia  
Sapindaceae Serjania multiflora Camb. Cersósimo (1993) Lia  
Schizaeaceae Anemia phyllitidis (L.) Sw. Groppo (1995) Herb  
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Smilacaceae Smilax cf. spinosa Poir. Cersósimo (1993) Lia 
Solanaceae Athenaea picta (Mart.) Sendtn. Joly (1950) Arv 
Solanaceae Cestrum amictum Hasui (1994) Arb 
Solanaceae Cestrum corymbosum Schlecht. Joly (1950) Arb 
Solanaceae Cestrum schlechtendalii G.Don Rossi (1994) Arb 
Solanaceae Cestrum sendtnerianum Mart. ex Sendtn. Joly (1950) Arb 
Solanaceae Cyphomandra velutina Sendtn. Rossi (1994) Arb 
Solanaceae Solanum americanum Hasui (1994) Arb 
Solanaceae Solanum bullatum Vell. Rossi (1994) Arv 
Solanaceae Solanum concinnum Schott ex Sendtn. Rossi (1994) Arb 
Solanaceae Solanum erianthum D.Don Rossi (1994) Arv 
Solanaceae Solanum inaequale Vell. Rossi (1994) Arb 
Solanaceae Solanum robustum Wendl. Rossi (1994) Arb 
Solanaceae Solanum rufescens Sendtn. Rossi (1994) Arv 
Solanaceae Solanum swartzianum Roem. & Schult. Rossi (1994) Arv 
Solanaceae Solanum variabile Mart. Rossi (1994) Arb 
Sterculiaceae Sterculia chicha A.St.-Hil. Rossi (1994) Arv * 
Thymelaeaceae Daphnopsis gemmiflora ( Miers) Donke Cersósimo (1993) Arv 
Tiliaceae Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Rossi (1994) Arv 
Tiliaceae Luehea speciosa Willd. Joly (1950) Arv 
Ulmaceae Trema micrantha (L.) Blume Rossi (1994) Arv 
Urticaceae Pilea cadieri Gagnep. & Guill. Rossi (1994) Herb * 
Valerianaceae Valeriana scandens L. Joly (1950) Lia 
Verbenaceae Aegiphila sellowiana Cham. Rossi (1994) Arv 
Verbenaceae Citharexylum myrianthum Cham. Rossi (1994) Arv 
Verbenaceae Vitex polygama Cham. Rossi (1994) Arv 
Vitaceae Cissus selloana (Baker) Planch. Rossi (1994) Lia 
Vitaceae Cissus sicyoides L.  Cersósimo (1993) Lia 
Vochysiaceae Vochysia tucanorum Mart. Rossi (1994), Joly (1950) Arv 
Zingiberaceae Hedychium coronarium Koenig  Groppo (1995) Herb * 
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