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O epifitismo viabiliza o enriquecimento da biodiversidade nas florestas, propiciando a 
ocupação dos diferentes estratos, criando ambientes passíveis à manutenção da vida 
não dependente exclusiva ou diretamente do solo. Portanto, este estudo objetivou 
investigar como a variação de micro-habitats afeta a riqueza da guilda epifítica vascular 
em diferentes ambientes de uma Floresta Pluvial subtropical do sul do Brasil. O estudo 
foi realizado no Parque Estadual da Serra Furada, uma Unidade de Conservação de 
Proteção Integral, situada nos municípios de Grão-Pará e Orleans, no estado de Santa 
Catarina, Brasil. Para amostrar a flora epifítica vascular, cada árvore (forófito) foi 
considerada uma unidade amostral, definida pelo método de quadrantes. Foram 
estabelecidas seis áreas (A a F) e para cada uma foram determinados cinco pontos 
quadrantes, separados 20 m entre si, totalizando 120 unidades amostrais. As áreas A-F 
foram alocadas de modo a contemplar os diferentes micro-habitats, onde as áreas A-B 
sofreram maior interferência antrópica (estágio médio), C-D estão localizadas paralelas 
à cursos d’água, apresentando ambientes úmidos devido à evapotranspiração (estágio 
avançado) e E-F estão em locais menos úmidos, distantes de córregos (estágio 
avançado). Para avaliar a relação entre os táxons e os micro-habitats, as amostras foram 
submetidas a Análise de Correspondência. Foram elaborados diagramas de Venn para 
espécies e famílias. Foram registradas 46 espécies, distribuídas em 12 famílias. As áreas 
A-B apresentaram menor riqueza de epífitos vasculares em comparação com as áreas 
C-D e E-F. A Análise de Correspondência formou três grupos de espécies, onde pôde-
se visualizar que, grande parte das espécies tendeu a se aproximar das áreas C-D. Entre 
as espécies, 42% são comuns a todas as áreas, e as áreas C-D apresentaram o maior 
número de espécies exclusivas (19%). Com relação às famílias, as áreas C-D e E-F 
apresentaram o maior número de famílias em comum (31%). A menor riqueza 
apresentada em A-B pode estar relacionada as condições de micro-habitat fornecida 
pelos forófitos presentes nas áreas. Estudos apontam para o padrão de colonização 
epifítico relacionado a baixa distribuição diamétrica dos forófitos. Assim, este estudo 
demonstra que, a diferenciação de micro-habitats ocasionada pelos diferentes estágios 
sucessionais e variáveis ambientais associadas, ocasionou a coexistência de diferentes 
espécies de epífitos vasculares (CAPES). 
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