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As samambaias arborescentes são importantes componentes da vegetação nas florestas 
tropicais e cumprem o papel ecológico de habitat para plantas epífitas. Embora 
dominantes em muitas florestas, ainda são escassos os trabalhos que envolvem esse 
grupo de plantas. Nesse contexto, esse estudo buscou caracterizar as populações de 
samambaias arborescentes do estado de Santa Catarina, de acordo com parâmetros 
fitossociológicos e os levantamentos realizados pelo Inventário Florístico Florestal de 
Santa Catarina (IFFSC). Foram amostrados todos os indivíduos com diâmetro à altura 
do peito (DAP) ≥ 10 cm em 421 unidades amostrais do IFFSC, totalizando uma área 
amostral de 153,43 hectares. As unidades amostrais (UAs) consistiam em 
conglomerados com uma área total de 4.000 m², distribuídos sistematicamente em uma 
grade de pontos com distância de 10 x 10 km. De cada indivíduo, foram mensurados o 
DAP e altura total (HT). A partir desses dados, foram calculados os parâmetros 
fitossociólogicos de densidade absoluta (DA) e relativa (DR), frequência absoluta (FA) 
e relativa (FR), dominância absoluta (DoA) e relativa (DoR) e valor de importância 
(VI) para todas as espécies. Foram amostradas oito espécies de samambaias 
arborescentes no estado, sete pertencentes à família Cyatheaceae e uma pertencente à 
família Dicksoniaceae. Dicksonia sellowina Hook. apresentou o maior valor de 
importância entre todas as espécies (VI=13,15%). Essa espécie também apresentou a 
maior DoR (6,95%), com uma área basal de 267,64 m²/ha e o maior valor de DR 
(5,56%), com um total de 5.503 indivíduos amostrados em 128 UAs. Outra espécie que 
apresentou alta densidade foi Alsophila setosa Kaulf. (DR=2,92%), com 2.892 
indivíduos amostrados em 120 UAs, seguida por Cyathea phalerata Mart. (DR=1,6%), 
com 1.589 indivíduos amostrados em 102 UAs. As demais espécies foram pouco 
representativas. A alta densidade das samambaias arborescentes no estado pode estar 
associada a fatores como o clima úmido, condição favorável ao desenvolvimento dessas 
espécies. Além da umidade, o estado apresenta um mosaico de ambientes que favorece 
o estabelecimento de diferentes espécies, como Dicksonia sellowiana em locais com 
altas altitudes e baixas temperaturas e Alsophila setosa no sub-bosque da Floresta 
Ombrófila Densa. De maneira geral, as samambaias arborescentes estão presentes de 
forma expressiva nas formações florestais do estado. (CAPES) 
Palavras-chave: pteridófitas, xaxins, floresta atlântica. 
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