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Seção: Ecologia Vegetal

RIQUEZA DE ESPÉCIES ARBÓREAS PARA AS FISIONOMIAS FLORESTAIS DE SANTA 
CATARINA
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A vegetação do sul do Brasil contempla largamente a definição mais abrangente de Mata Atlântica, que in-
clui não só as florestas tropicais costeiras, mas também as florestas estacionais costeiras e interioranas. O 
estado de Santa Catarina apresenta uma cobertura de floresta nativa relativamente elevada (23%) que tem 
sido objeto de intensa pesquisa por meio do seu Inventário Florístico e Florestal. O objetivo deste estudo foi 
avaliar as fisionomias florestais quanto à riqueza de espécies arbóreas nesse estado. A riqueza de espécies 
foi comparada entre as fisionomias por meio do estimador de riqueza Jackknife1, os quais foram calculados 
para cada um dos 11 tipos vegetacionais encontrados no estado seguindo o critério de classificação do ban-
co de dados TreeAtlan 2.0. Os três maiores valores de riqueza estimada (> 600 espécies) foram encontrados 
para as fisionomias das florestas pluviais e o menor valor estimado (185) para a Floresta Submontana Es-
tacional Semideciduifolio Latifoliada. O tipo vegetacional Floresta Submontana Pluvial Perenifólia Latifoliada 
foi o mais rico, com estimativa de 761 espécies. A elevada riqueza encontrada nas fisionomias dos tipos 
de floresta pluvial pode ser explicada devido à proximidade do oceano, que tornam essas fisionomias su-
jeitas a uma pluviosidade maior e mais constante, e também devido à maior temperatura no litoral. De fato, 
a literatura aponta, em geral, para uma relação consistente e positiva entre as variáveis de pluviosidade e 
temperatura e a riqueza de espécies, provavelmente devido à maior disponibilidade de nichos. Conclui-se, 
portanto, que em Santa Catarina a vegetação das regiões costeiras é mais rica em espécies arbóreas do 
que as regiões que apresentam maior sazonalidade de precipitação e menores temperaturas.
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