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Seção: Ecologia Vegetal

COMUNIDADES DE SAMAMBAIAS E LICÓFITAS EM FLORESTAS SOBRE CALCÁRIO E 
FILITO SÃO DIFERENTES ENTRE SI?
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A Floresta Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do mundo, é um dos principais centros de diversidade 
das samambaias e licófitas. Entretanto, contraditoriamente, ainda são escassos os estudos que buscam 
compreender quais fatores, bióticos e abióticos, exercem influência na distribuição e diversidade local e re-
gional destes grupos. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi comparar a estrutura das comunidades 
de samambaias e licófitas em áreas florestais estabelecidas sobre formações geológicas distintas (calcário 
e filito), no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR). Para tal, foram alocadas 12 parcelas de 10 x 
50m, totalizando 0,6ha, sendo seis em cada formação geológica. A diversidade alfa entre as áreas foi com-
parada através do índice de Shannon (H’), enquanto a similaridade florística foi verificada segundo índice de 
Sørensen. O número de indivíduos amostrados foi de 6.271, distribuídos em 86 espécies, que representam 
38% da riqueza estimada para o Parque (221 espécies). As parcelas sobre calcário apresentaram menor 
abundância no total (2.689 ind.; 43%), quando comparadas com o filito (3.582 ind; 57%). Stigmatopteris 
heterocarpa e Polyphlebium angustatum foram as espécies mais abundantes, com 788 e 502 indivíduos, 
respectivamente. As formações calcárias foram mais diversas que as filíticas (H’ = 3,2 e 2,8 respectivamen-
te). As análises de similaridade mostraram uma tendência no agrupamento das parcelas com mesma for-
mação geológica, sendo as de calcário unidas por 12% de similaridade e as de filito com 24%. Diante deste 
resultado é plausível supor que fatores edáficos exerçam influência sobre a distribuição e diversidade das 
comunidades de samambaias e licófitas.
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