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Este trabalho testa a utilização de hepáticas como indicadoras das fitofisionomias da Mata
Atlântica do Rio de Janeiro, analisando as afinidades florísticas de diferentes áreas do estado.
Como as briófitas são consideradas boas indicadoras de cinturões altitudinais, propomos a
hipótese de que há maior similaridade entre áreas com mesmas fitofisionomias. Foram
selecionadas oito unidades de conservação (UCs) de Mata Atlântica de diferentes blocos de
remanescentes florestais do estado, tendo sido utilizados dados de inventários florísticos
realizados entre 2000 e 2008. As UCs foram separadas pelas suas diferentes fitofisionomias
(Floresta das Terras Baixas, Floresta Submontana, Floresta Montana, Floresta Alto-montana e
Campos de Altitude). Foram realizadas análises de outiliers, correspondência (CA) e
similaridade (Sørensen), tendo sido utilizado o método de agrupamento de Média Ponderada.
Não foram encontrados outiliers dentre as amostras analisadas. A ordenação da matriz
florística revelou a existência do efeito arco relacionado ao gradiente de altitude, visto que
engloba desde áreas de terras baixas (REBIO Poço das Antas) até 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. A similaridade entre as áreas é 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
cluster (correlação cofenética 0.8412) evidenciou o agrupamento das principais
fitofisionomias de Mata Atlântica, onde terras baixas foi a primeira a se separar das demais;
agrupando-se a seguir as florestas alto-motanas e campos de altitude e posteriormente as
florestas submontanas e montanas. Não foi verificado um agrupamento dos blocos de
remanescentes florestais do Rio de Janeiro, com exceção do grupo formado pelo PARNA
Tijuca (florestas submontana e montana), evidenciando que a afinidade florística está mais
relacionada ao tipo de fitofisionomia do que à proximidade geográfica entre as áreas. As
análises realizadas possibilitaram um melhor entendimento das afinidades florísticas de áreas
do estado do Rio de Janeiro, caracterizando a flora de hepáticas como indicadora das
fitofisionomias da Mata Atlântica (Fundação O Boticário de Proteção à Natureza).
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