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Seção: Ecologia Vegetal

AVALIAÇÃO EDÁFICA-FLORÍSTICA DE DUAS COMUNIDADES DE SAMAMBAIAS 
TERRESTRES NA FLORESTA ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL
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Pesquisas que relacionam padrões de distribuição com efeitos edáficos auxiliam na determinação das di-
ferenças entres áreas e suas particularidades florísticas. O presente estudo teve como objetivo comparar a 
composição edáfica e florística de samambaias terrícolas em dois fragmentos de Floresta Atlântica no Rio 
Grande do Sul, um localizado no município de Triunfo (TRF) (29°56’36’’ S 51°43’05’’ W) e outro em São 
Francisco de Paula (SFP) (29°27’39’’ S 50°35’36’’ W). Em ambas as áreas o levantamento florístico foi rea-
lizado em 1 ha, dividido em nove subparcelas de 33,3 m2, nas quais também foram coletadas amostras de 
solo para análise físico-químicas. Os parâmetros edáficos e a riqueza foram comparados estatisticamente e 
os dados de presença ou ausência foram utilizados para a montagem da curva de rarefação e estimativa de 
riqueza. TRF apresentou 13 espécies pertencentes a oito famílias, sendo que a mais frequente foi Doryop-
teris lorentzii (Hieron.) Diels (67%). Em SFP foram registradas nove espécies distribuídas em seis famílias 
e Blechnum brasiliense Desv. e Dicksonia sellowiana Hook. (100%) apresentaram as maiores frequências. 
De acordo com o estimador Jackknife 1, obteve-se uma predição de 17 espécies em TRF e 14 em SFP, de-
monstrando que 76% das espécies em TRF e 64% em SFP foram inventariadas. A riqueza e a concentração 
de Zn foram estatisticamente iguais entre as áreas. As médias de argila, silte, umidade, matéria orgânica, Al, 
P e soma de bases foram significativamente maiores em SFP. Já as médias de areia total, pH, Cu e Mn fo-
ram estatisticamente maiores em TRF. A composição florística demonstrou que apenas Blechnum brasilien-
se Desv. ocorreu nas duas áreas. SFP e TRF são heterogêneos do ponto de vista edáfico e de composição 
florística, muito embora a média de riqueza tenha sido equivalente estatisticamente.
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