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 O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é um órgão que 
estabelece normas e critérios objetivando o desenvolvimento da Política Nacional do 
Meio Ambiente. Entre os regimentos que este órgão propõe, estão algumas resoluções 
que estabelecem parâmetros para a caracterização de estágios sucessionais de 
formações vegetacionais, as quais são importantes, sobretudo, para o licenciamento 
ambiental. Para o Estado de Santa Catarina (SC), três resoluções podem ser citadas: a 
04/1994 que caracteriza as Florestas Ombrófilas Densa e Mista, e a Estacional 
Decidual, a 261/1999 faz o mesmo para a Restinga, e a 423/2010 trata dos Campos de 
Altitude do sul do país. Essas resoluções geralmente apresentam táxons considerados 
como indicadores, entre os quais estão as pteridófitas, grupo que apresenta grande 
potencial de indicação. Tendo isso em vista, o objetivo desse estudo foi avaliar a 
qualidade de indicação das pteridófitas consideradas como indicadoras de estágios 
sucessionais de formação vegetacional, presentes nas resoluções do CONAMA 
(04/1994, 261/1999 e 423/2010) para o estado de SC. Para essa análise foram criados 
dois conjuntos de critérios, um com características gerais que definem um bom 
indicador, e outro com características autoecológicas específicas para cada estágio 
sucessional. A partir do exame dos registros de coletas existentes na rede 
SpeciesLink, das coletas e dos habitats preferenciais destacados na Flora Ilustrada 
Catarinense, e de estudos florísticos e/ou fitossociológicos de cada formação 
vegetacional, tais critérios foram aplicados para cada espécie avaliada. Nas resoluções 
analisadas 16 espécies foram consideradas indicadoras, dessas 6 foram citadas na 
261/1999, 9 na 423/2010 e 1 na 04/1994, o que é muito incoerente, dado que em 
Restingas e Campos as pteridófitas não parecem ser elementos tão importantes. 
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. e Pecluma robusta (Fée) M. Kessler & 
A.R. Sm. são consideradas como boas indicadoras de Restinga Herbácea Subarbustiva 
e de estágio avançado de Restinga Arbórea (RA), respectivamente, assim como 
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon. é considerada como boa indicadora de 
estágio inicial de RA e Restinga Arbustiva. Essa última espécie também é boa 
indicadora de estágio inicial em Campos e Matas. Para grande parte das espécies há 
poucas coletas e estudos, o que dificulta uma análise mais precisa. Além disso, há 
muitos problemas taxonômicos nessas resoluções, destacando assim a necessidade de 
revisões. 
 
 
 
 
 


