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Seção: Ecologia Vegetal

Diversidade		de	pteridófitas	e	as	variáveis	ambientais	que	influenciam	a	composição	das	
espécies em Santa Catarina

 
André Luís de GASPER (1) 
Alexandre SALINO (2) 
Pedro Vasconcellos EISENLOHR (2) 

No presente trabalho, foram analisadas a composição das espécies de pteridófitas de Santa Catarina e 
as variáveis ambientais que podem influenciá-la. A confecção da base de dados utilizada foi baseada em 
exsicatas depositadas em herbários, em pesquisas das coleções científicas indexadas na rede Species-
Link e nos dados do Projeto Mata Atlântica (UFMG). Os pontos foram plotados sobre grade de 50 x 50 km 
(representando as unidades amostrais), sendo selecionadas 60 unidades amostrais para a área de estudo. 
Realizou-se a seleção automática dos melhores modelos de regressão múltipla, com base no menor valor 
do critério de Akaike corrigido (AICc) para previsão dos padrões de composição florística, usando-se como 
variável resposta os eixos significativos de uma DCA. Os pressupostos de normalidade e independência 
espacial dos resíduos, bem como os de homogeneidade de variâncias e linearidade, foram confirmados. Do 
total de 439 espécies, 65 (14,8%) foram amostradas em apenas uma unidade amostral, 36 (8,2%) ocorreram 
em duas unidades amostrais e 27 (6,15%) em três unidades amostrais. Cerca de 39,7% das espécies ocor-
reram em mais de 10 unidades amostrais. Em 11 unidades amostrais a riqueza de espécies real foi maior 
que 70% da riqueza estimada. Foram observadas 20 unidades amostrais com valores menores de 60% do 
valor estimado em relação ao real, e, essas unidades amostrais não adicionaram nenhum táxon à lista geral 
de espécies. O modelo para o eixo 1 da DCA (r²adj: 0,802; F: 26,348; p: <0,001) indicou que as variáveis: 
precipitação do trimestre mais quente, precipitação do trimestre mais frio, temperatura média do trimestre 
mais úmido e a evapotranspiração potencial são significativamente associadas à variação na composição de 
espécies de pteridófitas de Santa Catarina, enquanto o modelo do eixo 2 (r²adj: 0,547; F: 8,424; p 
 
Palavras-chave: intensidade amostral, Mata Atlântica, ordenação 
 
Créditos de Financiamento: FAPEMIG 
 
(1) Universidade Regional de Blumenau, Herbário Dr. Roberto Miguel Klein, Rua Antônio da Veiga, 140 - 
Victor Konder, 89012-900 - Blumenau - SC – Brasil algasper@gmail.com 
(2) Universidade Federal de Minas Gerais - Departamento de Botânica - ICB - Caixa Postal 486, 30123-
970, Belo Horizonte-MG, Brasil


