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O conhecimento sobre a distribuição geográfica de plantas no Brasil está longe de ser 
considerado satisfatório, mesmo em áreas muito coletadas como a Floresta Atlântica, 
onde centenas de espécies permanecem desconhecidas ou pouco conhecidas pela 
ciência. A combinação de clima tropical úmido, montanhas e ecossistemas florestais 
cria uma variedade de hábitats propícios ao desenvolvimento de samambaias na Floresta 
Atlântica. O objetivo deste trabalho foi conhecer quais as áreas da Floresta Atlântica 
brasileira apresentam maior riqueza de espécies de Asplenium L. endêmicos deste bioma 
e saber quais áreas tem maior esforço de coleta. Para este trabalho foram estudadas 19 
espécies de Asplenium L. endêmicos da Floresta Atlântica, totalizando 797 registros de 
ocorrência. Os registros foram obtidos de um banco de dados da especialista no grupo. 
O programa utilizado na elaboração dos mapas foi QGIS 2.8.1. O shapefile do Brasil 
com datum WGS84 foi a base para elaboração do projeto em SIG. Foi criada uma grade 
regular vetorial com quadrículas, em cada uma delas foram contadas a quantidade de 
espécies diferentes por quadrículas para gerar o mapa de análise de riqueza e também o 
número de registro por quadrículas para gerar o mapa de análise de esforço de coleta. 
Na Floresta Atlântica brasileira, a riqueza de espécies varia nas diferentes formações 
vegetacionais, conforme o gradiente de umidade. Os tipos de vegetação da Floresta 
Atlântica brasileira que apresentaram maior riqueza foram Floresta Ombrófila Densa 
(18 espécies), seguido por Floresta Estacional Semidecidual (12 espécies), Floresta 
Ombrófila Mista (6 espécies) e Floresta Estacional Decidual (4 espécies). Esta alta 
riqueza de espécies, pode ser explicada pela alta complexidade climática e 
geomorfológica da floresta Atlântica brasileira, mas também pode ser influenciada pela 
heterogeneidade de hábitat e pela área de abrangência dos tipos de vegetação. 
Analisando o mapa de análise de esforço de coleta e o mapa de análise de riqueza 
gerado para as espécies, notamos evidentemente que uma parte importante da riqueza de 
espécies no mapa apresentado é resultado de um esforço amostral maior em áreas com 
mais pesquisadores ativos e onde há especialista no grupo. Há regiões com coletas 
esporádicas, para as quais praticamente não existem informações disponíveis e o 
aumento do conhecimento nestas áreas deve ser considerado prioritário. (Capes). 


