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Necessitando-se ampliar o entendimento sobre a flora brasileira de samambaias e licófitas,
estudos  ecológicos,  como  os  de  distribuição  espacial  vêm  se  desenvolvendo,  desde  a
primeira metade do século XX. No entanto,  somente com o refinamento das técnicas e o
surgimento  dos  computadores  foi  possível  tornar  as  avaliações  mais  precisas  e  de  fácil
aplicação. Estudos com distribuição espacial são importantes para compreender mais sobre
a  biologia  de  determinadas  espécies,  no  entanto,  trabalhos  dessa  natureza  são  ainda
escassos  no  Brasil,  e  especialmente  aqueles  direcionados  à  distribuição  espacial  de
samambaias e licófitas.  Este estudo objetivou analisar a distribuição espacial  deste grupo
vegetal em duas microbacias: córregos Caveira e da Mata. A coleta de dados foi realizada
entre  maio  de  2008  e  julho  de  2009.  Nas  análises  de  distribuição  espacial  foram
amostrados  5.538  indivíduos,  sendo  4.190  no  Caveira  e  1.348  indivíduos  no  córrego  da
Mata.  De  acordo  com  as  análises  de  agregação,  todas  as  espécies  que  apresentaram
probabilidades significativas no teste  estatístico (teste  de permutações),  possuem padrões
de  distribuição  espacial  agregado.   Adiantum  deflectens,  na  mata  de  galeria  da  terceira
ordem  do  córrego  da  Mata,  foi  a  espécie  que  apresentou  a  maior  tendência  à  agregação
com uma probabilidade muito significativa (Ia = 2,5; p = 0,0002). Já Anemia phyllitidis foi
a  espécie  que  apresentou  o  menor  Ia,  entretanto,  na  análise  estatística,  este  valor  não  se
mostrou  significativo  (Ia  =  0,81;  p  =  0,86).  A  distribuição  espacial  das  populações  nas
áreas  de  estudo,  muitas  vezes  foi  influenciada  por  características  intrínsecas  às  espécies,
como  a  preferência  por  ambientes,  porém,  outras  vezes  essa  distribuição  pode  ter  sido
influenciada por fatores não testados no presente estudo. O presente estudo foi importante
para  se  analisar  as  diferenças  entre  ambientes  preservados  e  ambientes  degradados,
mostrando a necessidade de preservação das matas ciliares e de galeria dos diversos corpos
d’água.
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