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Introdução
A complexidade estrutural e variedade de

microhabitats das florestas tropicais úmidas
fazem desse ecossistema um dos mais ricos em
briófitas do mundo (Pócs 1982). Nessas
florestas, a brioflora varia consideravelmente
com a altitude, com táxons característicos dos
diferentes cinturões (Gradstein et al. 2001).

O estado do Rio de Janeiro apresenta
grandes variações de relevo e diferentes
formações de Mata Atlântica em um território
relativamente pequeno (43.864,3 km2),
representando um bom modelo para avaliação
da zonação altitudinal. Para o estado são
reconhecidos 360 táxons de hepáticas, o que
corresponde a ca. 50% das hepáticas conhecidas
para o Brasil (Santos 2008).

Atualmente, a Mata Atlântica recobre
19% do território fluminense, sendo
distinguidos cinco blocos de remanescentes
florestais, quatro deles localizados na Serra do
Mar e um na Serra da Mantiqueira (Rocha et al.
2003).

Este trabalho testa a utilização de
hepáticas como indicadoras das fitofisionomias
da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro,
analisando as afinidades florísticas de diferentes
áreas do estado.

Partindo da premissa de que regiões mais
próximas tendem a ter floras mais similares,
devido à maior possibilidade de dispersão e
colonização efetiva dessas áreas, é proposta a
hipótese nula de que áreas mais próximas
geograficamente têm floras mais semelhantes.

Contudo, visto serem as briófitas boas
indicadoras de cinturões altitudinais (Frahm &
Gradstein 1991), é proposta uma hipótese
alternativa de que há maior similaridade entre
áreas que apresentam as mesmas
fitofisionomias de Mata Atlântica.

Material e Métodos

A. Áreas de estudo 1

Foram selecionadas oito Unidades de
conservação (UCs), localizadas em diferentes
blocos de remanescentes florestais do estado
(Tabela 1), tendo sido utilizados dados de
inventários florísticos realizados entre os anos
de 2000 e 2008.
B. Classificação da vegetação

A classificação adotada é a de Veloso et
al. (1991), onde Floresta das Terras Baixas = 5-
50 m, Floresta Submontana = 50-500 m,
Floresta Montana = 500-1500 m, Floresta Alto-
montana = > 1500 m, incluindo os Campos de
Altitude = > 2200 m.
C. Análises dos dados

As UCs foram separadas pelas suas
diferentes fitofisionomias (Tabela 1), sendo
eliminadas as espécies raras (que ocorriam em
apenas uma amostra). Dessa forma, a matriz
florística consistiu de dados de
presença/ausência para 167 espécies de
hepáticas e 14 áreas. Essa matriz foi submetida
à análise de outiliers, com nível de corte 2 no
programa PCOrd 4.1 (McCane & Mefford
1999) e à Análise de Correspondência (CA), no
programa Fitopac 2.0 (Shepherd 2007).

A similaridade entre as diferentes UCs foi
calculada através do coeficiente de Sørensen,
tendo sido utilizado o método de agrupamento
de Média Ponderada (WPGMA) no programa
Fitopac 2.0 (Shepherd 2007).

Resultados e discussão
Não foram encontrados outiliers dentre as

amostras analisadas; dessa forma, todas as
análises foram realizadas com as 14 áreas.

A ordenação da matriz florística revelou a
existência de um gradiente, que pode ser
percebido pelo efeito arco (Fig. 1). Esse
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gradiente está relacionado à altitude, visto que
engloba desde UCs com fitofisionomias de
terras baixas (REBIO Poço das Antas) até
aquelas alto-montanas (PARNAs Serra dos
Órgãos e Itatiaia), demonstrando que a flora de
hepáticas caracteriza as fitofisionomias da Mata
Atlântica do Rio de Janeiro e que os campos de
altitude não formam um grupo florístico
distinto das florestas alto-montanas.

Analisando a similaridade entre as áreas,
verificou-se que esta é relativamente baixa,
variando entre 0,05 (REBIO Poço das Antas,
floresta de terras baixas e PARNA Itatiaia,
campos de altitude) e 0,56 (PE Desengano e
Friburgo, florestas montanas).

A análise de agrupamento (Fig. 2) foi
consistente (correlação cofenética 0.8412),
evidenciando um agrupamento das principais
fitofisionomias de Mata Atlântica. A REBIO
Poço das Antas (terras baixas) foi a primeira a
se separar das demais; agrupando-se a seguir as
florestas alto-montanas e campos de altitude
(PARNAs Itatiaia e Serra dos Órgãos e PE
Desengano). Posteriormente, destaca-se o
agrupamento que inclui as florestas
submontanas e montanas, onde dois grupos
destacam-se: PARNA Tijuca (florestas
submontana e montana), onde a proximidade
geográfica foi mais importante que o tipo de
fitofisionomia de Mata Atlântica; e PE
Desengano e Friburgo (floresta montana), que
apresentaram o maior índice de similaridade, se
tratando de áreas próximas geograficamente e
com a mesma fitofisionomia.

Assim sendo, não foi verificado um
agrupamento dos blocos de remanescentes
florestais do Rio de Janeiro, com exceção do
grupo formado pelo PARNA Tijuca,
evidenciando que a afinidade florística está
mais relacionada ao tipo de fitofisionomia de
Mata Atlântica do que à proximidade
geográfica entre as áreas, sendo refutada a
hipótese nula de que áreas mais próximas
geograficamente abrigam floras mais similares.

Neste estudo, a utilização de análises
multivariadas possibilitou um melhor
entendimento das afinidades florísticas de
diferentes áreas do estado do Rio de Janeiro,

caracterizando a flora de hepáticas como
indicadora das fitofisionomias da Mata
Atlântica.
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Tabela 1. Áreas de estudo no estado do Rio de Janeiro, Brasil, destacando as fitofisionomias de Mata Atlântica amostradas e a riqueza de espécies de
hepáticas. Siglas: tb = terras baixas, sm = submontana, m = montana, am = alto-montana, ca = campos de altitude.

Localidade Fitofisionomia de Mata Atlântica Riqueza
I) Bloco da Região Norte Fluminense

PE do Desengano sm, m, am 107
REBIO Poço das Antas tb 31

II) Bloco da Região Serrana Central
Nova Friburgo m 94
PARNA da Serra dos Órgãos am, ca 95
RPPN El Nagual sm 70
APA Petrópolis m 36

III) Bloco da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
PARNA Tijuca sm, m 89

IV) Bloco da Serra da Mantiqueira
PARNA Itatiaia m, am, ca 108

Figura 1. Gráfico de ordenação das áreas do estado do Rio de Janeiro separadas por fitofisionomias de Mata Atlântica: eixos 1 e 2 da Análise de
Correspondência. Siglas: ap m = APA Petrópolis montana; frib m = Friburgo montana; ped am = PE Desengano alto-montana; ped m = PE Desengano
montana; ped sm = PE Desengano submontana; pni am = PARNA Itatiaia alto-montana; pni ca = PARNA Itatiaia campos de altitude; pni m = PARNA
Itatiaia montana; pnso am = PARNA Serra dos Órgãos alto-montana; pnso ca = PARNA Serra dos Órgãos campos de altitude; pnt m = PARNA Tijuca
montana; pnt sm = PARNA Tijuca submontana; rebiopa tb = REBIO Poço das Antas terras baixas; rppnen sm = RPPN El Nagual submontana.

Figura 2. Análise de agrupamento das similaridades florísticas entre as áreas de Mata Atlântica estudadas no estado do Rio de Janeiro. Siglas na legenda
da Fig. 1.


