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RESUMO GERAL 

 

Epífitos vasculares, que pertencem a 83 diferentes famílias botânicas, necessitam 

principalmente, de alta umidade relativa para sua sobrevivência e diversificação. Em 

ambientes fluviais, combinações variadas de umidade e luminosidade propiciam hábitats 

diversos para estas plantas. Este trabalho teve como objetivos avaliar a composição florística 

e a distribuição dos epífitos vasculares ao longo do rio Tibagi e analisar suas relações com 

fatores climáticos, geomorfológicos, pedológicos e estruturais da floresta. Foram registradas 

188 espécies, pertencentes principalmente às famílias Orchidaceae, Polypodiaceae e 

Bromeliaceae. Apenas Pleopeltis pleopeltifolia ocorreu em todas as 23 áreas de estudo. É 

elevado o grau de substituição das espécies ao longo do rio, indicando a importância das 

comunidades para a conservação destas plantas no estado do Paraná. A similaridade foi maior 

entre as áreas mais próximas geograficamente, formando-se, de montante para jusante do rio, 

a região do alto, médio e baixo Tibagi que, respectivamente, pertencem à região de Floresta 

Ombrófila Mista, ecótono e Floresta Estacional Semidecidual. Estas apresentam distintas 

riquezas e composições florísticas, como a ecotonal, onde foi registrado número máximo de 

espécies em clima transicional e florestas mais bem conservadas. O diâmetro das árvores, 

significativamente relacionado com a riqueza, é responsável pela ampliação da diversidade 

alfa, enquanto a diversidade beta é resultado da heterogeneidade ambiental que, nas áreas 

estudadas, se expressa pela associação de condições macro e microclimáticas com padrões 

geomorfológicos.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Epífitos são plantas que utilizam outras plantas como suporte durante toda, ou parte 

significativa da sua vida, independentes do solo. O epifitismo existe em 83 diferentes famílias 

de plantas vasculares, no entanto, poucas concentram grande parte das espécies, como 

Orchidaceae, Araceae, Bromeliaceae e Polypodiaceae (GENTRY; DODSON, 1987). 

As plantas epifíticas necessitam de uma conjunção favorável de fatores ambientais 

propícios à sua sobrevivência, desde climáticos até estruturais da floresta e texturais do 

substrato. Mas a disponibilidade hídrica é o principal preditor da diversidade epifítica 

(KREFT et al., 2004), sendo estas plantas mais diversas nas florestas úmidas tropicais do 

globo e menos diversas em hábitats mais secos (GENTRY; DODSON, 1987).  

Em ambientes fluviais, mais especificamente, padrões geomorfológicos e pedológicos 

são fatores que influenciam na riqueza, estrutura e distribuição da comunidade epifítica 

(BONNET, 2006, KERSTEN; KUNIYOSHI, 2009). Devido à presença do rio, combinações 

variadas de umidade e luminosidade são formadas na floresta ribeirinha, aumentando a 

riqueza e a diversidade de bromeliáceas que colonizam os forófitos mais próximos ao canal 

(BENZING, 1995, BONNET, 2006). 

O rio Tibagi, com cerca de 550 km de extensão (MAACK, 2002), percorre o estado do 

Paraná no sentido sul-norte e é acompanhado por diferentes formações vegetacionais desde as 

suas nascentes até seu deságüe no Paranapanema. Devido à influência da tectônica do arco de 

Ponta Grossa, o rio Tibagi possui paisagens muito distintas ao longo do seu curso, associadas 

a diferentes tipos climáticos, que propiciam, em conjunto, a existência de hábitats diversos 

para o componente epifítico. Ocorrem mudanças nos padrões de leito do rio e nas feições 

geomórficas formadoras das margens; alternam-se planícies muito largas e diversos 

segmentos meândricos do rio com cânions, vales estreitos, cachoeiras e encostas com muitos 

afloramentos rochosos. Nestas paisagens singulares foram desenvolvidas as atividades do 

projeto “Caracterização geológica, geomorfológica, pedológica e fitossociológica dos 

ambientes fluviais do rio Tibagi, Paraná, Brasil”, iniciado no ano de 2006.  

Como parte do grande projeto, os epífitos vasculares foram investigados quanto à sua 

riqueza e padrões de distribuição ao longo dos gradientes ambientais. Os resultados estão 

sendo demonstrados neste relatório, dividido em dois capítulos. O primeiro teve o objetivo de 

avaliar a composição florística dos epífitos vasculares ao longo do rio Tibagi, PR, analisando 

suas características ecológicas e distribuição nas florestas estudadas.  
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O segundo aborda a relação dos epífitos vasculares com os principais fatores 

ambientais que se modificam ao longo do rio, através da análise dos ambientes que compõem 

as margens. O relatório foi redigido na forma de artigos para distintas revistas, Rodriguésia 

(Jardim Botânico do Rio de Janeiro) e Pesquisa Florestal Brasileira – PFB (Embrapa 

Florestas), respectivamente.  
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CAPÍTULO 1 

 

COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DE EPÍFITOS VASCULARES NAS FLORESTAS DO 

RIO TIBAGI, PARANÁ, BRASIL 

 

RESUMO 

(Composição florística de epífitos vasculares nas florestas do rio Tibagi, Paraná, Brasil). Este 

trabalho teve como objetivo avaliar a composição florística dos epífitos vasculares ao longo 

do rio Tibagi, Paraná, em 23 áreas distribuídas em distintas altitudes, tipos climáticos e 

unidades vegetacionais. Foram analisadas as características ecológicas e a distribuição das 

espécies ao longo do gradiente estabelecido de montante para jusante do rio. Os epífitos 

vasculares foram representados por 188 espécies, pertencentes principalmente às famílias 

Orchidaceae, Polypodiaceae e Bromeliaceae e ao grupo das holoepífitas características. 

Apenas Pleopeltis pleopeltifolia ocorreu em todas as 23 áreas de estudo, sendo Microgramma 

squamulosa e Tillandsia tenuifolia também muito freqüentes. As comunidades epifíticas do 

rio Tibagi foram enquadradas, de montante para jusante do rio, em duas unidades 

vegetacionais, Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Semidecidual, e na transição 

entre ambas, o ecótono. Estas apresentam distintas riquezas e composições florísticas, o que 

ressalta sua importância na conservação e manutenção da diversidade de epífitos no estado do 

Paraná. A vegetação do ecótono, situada na porção intermediária do rio, apresentou maior 

riqueza epifítica, o que se deve, provavelmente, ao contato entre as unidades vegetacionais, ao 

bom estado de conservação das florestas e à presença de corredeiras e cachoeiras. 

Palavras-chave: heterogeneidade ambiental, planície, ecótono; Orchidaceae. 

 

 

ABSTRACT 

(Floristic composition of vascular epiphytes in the Tibagi River forests, Paraná, Brazil). This 

work was carried out aiming to evaluate the floristic composition of vascular epiphytes along 

the Tibagi River forests, Paraná, in 23 study areas distributed at different altitudes, climatic 

types and vegetacional units. The ecological characteristics and the distribution of the species 

were analyzed along the gradient established from upstream to downstream. The vascular 

epiphytes were represented by 188 species, belonging mainly to Orchidaceae, Polypodiaceae 

and Bromeliaceae and to the characteristic holoepiphytes group. Only Pleopeltis pleopeltifolia 

was registered at al 23 study areas, being Microgramma squamulosa and Tillandsia tenuifolia 
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also very commons. The epiphytic communities of Tibagi River were segmented, from 

upstream to downstream, in two vegetacional units, Mixed Ombrophillous Forest and 

Semidecidual Seasonal Forest, and in the transition between both, the ecotone. These 

segments have distinct richness and floristic compositions, what emphasize your importance 

to conservation and maintenance of epiphytic diversity at Paraná state. The vegetation of 

ecotone, situated at medium segment of the river, presented the major epiphytic richness, 

which is associated, probably, to the contact of vegetacional units, to the good conservation 

status of the forests and the presence of rapids and waterfalls. 

Key words: environment heterogeneity, floodplain, ecotone, Orchidaceae. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Epífitos são plantas que utilizam outras plantas como suporte durante todo, ou parte 

significativa do seu ciclo de vida, independentes do solo. O epifitismo existe em 83 diferentes 

famílias de plantas vasculares, o que representa aproximadamente 10% de toda a flora 

vascular descrita. No entanto, poucas famílias concentram grande parte das espécies, como 

Orchidaceae, Araceae, Bromeliaceae e Polypodiaceae (Gentry & Dodson 1987). Orchidaceae, 

mais do que qualquer outra, obteve sucesso na colonização de fustes e ramos de árvores, com 

aproximadamente 70% da família adaptada ao ambiente epifítico (Benzing, 1990). O estudo 

profundo destas plantas e a produção de material científico são relativamente recentes, 

devido, principalmente, à dificuldade de acesso às copas das árvores, incluindo esta porção da 

floresta, ao longo da história, como um dos ambientes mais pobremente conhecidos do 

planeta (Nadkarni et al. 2004). Nas últimas décadas, uma série de trabalhos foram gerados, 

elucidando vários aspectos sobre este grupo de plantas, na mais diversas áreas, como 

fisiologia, anatomia, ecologia e taxonomia. 

Os levantamentos florísticos apontam que as plantas epifíticas são responsáveis por 

grande parcela da diversidade em ambientes tropicais, podendo constituir em até 50% do total 

da flora vascular em algumas florestas (Benzing 1990). No Brasil, estudos ratificam essa 

informação, principalmente nos ambientes sob domínio da Floresta Ombrófila Densa, como 

Fontoura et al. (1997), que relacionaram 293 espécies de epífitos na Reserva Ecológica de 

Macaé de Cima, estado do Rio de Janeiro, Mamede et al. (2004), que coletaram 96 espécies 

na Estação Ecológica Juréia-Itatins, e Breier (2005), que registrou 160 espécies no Parque 

Estadual Carlos Botelho, ambos no estado de São Paulo, além de Schütz-Gatti (2000), que 

levantou 173 espécies na Reserva Natural de Salto Morato, estado do Paraná. Outras 
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formações vegetacionais também apresentam elevado número de espécies epifíticas, como a 

Floresta Ombrófila Mista, onde Kersten & Kunyioshi (2006) relacionaram 208 espécies 

coletadas no alto rio Iguaçu, PR e a Floresta de Restinga, onde Breier (2005) registrou 175 

espécies no Parque Estadual Ilha do Cardoso, SP. 

Grande parte das listas florísticas é composta pelas espécies que passam, 

particularmente, todo o seu ciclo de vida sobre outras plantas, denominadas de epífitos 

verdadeiros ou holoepífitos, considerando sua relação com as árvores suporte (Benzing 1990). 

Aquelas plantas que, em uma mesma comunidade, vivem tanto como epífitas quanto como 

rupícolas ou terrícolas são facultativas e as que geralmente vivem como rupícolas ou 

terrícolas, mas são registradas em ambiente epifítico, são consideradas acidentais. 

Hemiepífitos são aqueles que, em alguma fase da sua vida, mantêm contato com o solo. 

Hemiepífitos primários germinam sobre outras plantas e depois estabelecem contato com o 

solo e, os hemiepífitos secundários germinam no solo e depois criam contato com o forófito, 

eliminando a porção basal do sistema caulinar e/ou radicial. 

Em ambientes fluviais, poucos são os levantamentos de epífitos vasculares, na sua 

maioria, pontuais (Fisher & Araújo 1995; Silva et al. 1997; Dittrich et al. 1999; Mamede et 

al. 2001; Rogalski & Zanin 2003; Giongo & Waechter 2004). Estudos mais amplos foram 

realizados nas planícies do rio Iguaçu (Bonnet 2006; Kersten & Kunyioshi 2006), Paraná, 

revelando elevada riqueza e padrões de distribuição relacionados a variáveis ambientais 

específicas. 

O rio Tibagi, com cerca de 550 km de extensão (Maack 2002), percorre o estado no 

sentido sul-norte, sendo acompanhado por vegetação pertencente à Floresta Ombrófila Mista, 

a partir das nascentes, e à Floresta Estacional Semidecidual, no trecho mais próximo à região 

do seu deságüe no Paranapanema. Devido à influência da tectônica do arco de Ponta Grossa, 

o rio Tibagi possui paisagens muito distintas ao longo do seu curso. Ocorrem mudanças nos 

padrões de leito do rio e nas feições geomórficas formadoras das margens; alternam-se 

planícies muito largas e diversos segmentos meândricos do rio com cânions, vales estreitos, 

presença de cachoeiras e encostas com muitos afloramentos rochosos. Essas paisagens 

singulares, associadas a diferentes tipos climáticos, propiciam a existência de hábitats 

diversos para o componente epifítico.  

Considerando a importância da sinúsia epifítica nas florestas tropicais e subtropicais, 

sobretudo em ambientes fluviais, este trabalho teve como objetivos avaliar a composição 

florística dos epífitos vasculares ao longo do rio Tibagi, PR, analisando suas características 

ecológicas e distribuição nas florestas estudadas.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Áreas de estudo 

O estudo foi realizado no período de 2006-2008, ao longo do rio Tibagi, desde as suas 

nascentes, no município de Ponta Grossa (PR), até próximo a sua foz, na região de Londrina 

(PR), entre as coordenadas geográficas 23º18’ - 26º17’ S e 49º59’ - 50º58’ W. Para 

levantamento florístico, o rio foi segmentado em cinco compartimentos geológicos, onde 

foram estabelecidas 23 áreas de estudo, distribuídas de montante para jusante do rio (Fig. 1), 

segundo cotas altimétricas, variações climáticas e vegetacionais.  

 

Figura 1 – Áreas de estudo ao longo do rio Tibagi. 1 – 13: grupo Paraná; 14 – 15: grupo 

Itararé; 16 – 19: grupo Guatá; 20 – 21: grupo Passa Dois; 22 – 23: grupo São Bento. 

 

Em três localidades no município de Ponta Grossa foram selecionadas duas superfícies 

da planície fluvial, sendo uma de agradação, ou segmento convexo da curva, onde os 

sedimentos são depositados, e outra de degradação, ou lado côncavo da curva, de onde os 

sedimentos são erodidos pelo rio (Curcio 2006). Essa seleção deve-se à necessidade de 

detectar as diferenças (Bonnet 2006) e melhor amostrar a vegetação em padrão de leito 

meandrante livre.  

As nove primeiras áreas de estudo (1 – 9), de montante para jusante do rio (Fig. 1), 

estão inseridas na região de predomínio do tipo climático Cfb, com temperatura média do mês 
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mais frio entre -3ºC e 18ºC e do mês mais quente abaixo de 22ºC, verões frescos, invernos 

rigorosos, com ocorrência freqüente de geadas, sem estação seca definida (IAPAR 2009). De 

acordo com uma série de 31 anos de dados climáticos, gentilmente cedidas pelo IAPAR, a 

precipitação média anual nessa região é de 1.609 mm/ano, distribuída em, no mínimo, 104 

dias de chuva. Estas áreas estão inseridas no domínio dos Campos Gerais do Paraná, onde as 

Estepes são marcadamente intercaladas por capões de floresta com araucária (Floresta 

Ombrófila Mista) (Maack 2002).  

Em direção à jusante do rio (Fig. 1), as oito áreas de estudo seguintes (10 – 17) 

pertencem à região de transição entre os tipos climáticos Cfb e Cfa (IAPAR 2009), que se 

sucedem ao longo do curso do rio. Nessa região, a precipitação média anual é de 1.602 

mm/ano, distribuídos em, no mínimo, 115 dias de chuva. A vegetação deste trecho é ecotonal, 

representada pela transição entre a Floresta Ombrófila Mista e de espécies típicas da Floresta 

Estacional Semidecidual (FES), além dos fragmentos de Savana (cerrado) registrados na 

região (Moro & Carmo 2007). 

Finalmente, o terceiro segmento do rio (Fig. 1), que abrange as seis áreas restantes em 

direção à foz (18 – 23), está inserido em clima enquadrado como Cfa, subtropical, com 

temperatura média do mês mais frio entre -3ºC e 18ºC e do mês mais quente acima de 22ºC, 

verões quentes e geadas pouco frequentes (IAPAR 2009). Nesta região existe uma tendência 

de concentração das chuvas no verão, contudo sem estação seca definida. A precipitação 

média anual que prevalece nas áreas sob domínio deste tipo climático é de 1.531 mm/ano, 

distribuída em, no mínimo, 94 dias de chuva. As florestas podem ser enquadradas como 

pertencentes a FES.  

Ao longo de todo o rio Tibagi, é evidente a intervenção antrópica nas florestas. Nas 

áreas com planícies mais extensas, como aquelas próximas ao município de Ponta Grossa, a 

degradação da vegetação é maior, o que propiciou o intenso desenvolvimento de Guadua aff. 

paraguayana Döll, taquara nativa extremamente agressiva e oportunista. Nas áreas de acesso 

mais difícil, como próximas da cabeceira do rio, além daquelas preservadas por empresa 

privada, especificamente no município de Telêmaco Borba, as florestas apresentam o melhor 

estado de conservação. 

 

Procedimento amostral 

O estudo florístico das epífitas vasculares foi realizado em 23 áreas selecionadas para 

estudo (Fig. 1), no período de 2006 a 2008, através do método do caminhamento, incluindo 

somente paisagens caracterizadas, através de geomorfologia e solos, como pertencentes ao 
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ambiente de planície. O deslocamento abrangeu, em média, dois hectares em cada área, 

totalizando, aproximadamente, 46 hectares distribuídos ao longo do rio Tibagi. 

A identificação taxonômica das espécies epifíticas foi feita em campo, em comparação 

com exsicatas de herbários e com auxílio dos especialistas Americo Docha Neto e Dalton 

Holland Baptista (orquidáceas), Paulo Henrique Labiak Evangelista (pteridófitas), Jorge 

Waechter, Marcus A. Nadruz Coelho e Cássia Sakuragui (aráceas e cactáceas), Rosângela 

Capuano Tardivo (bromeliáceas), além da equipe do Museu Botânico Municipal e de Marília 

Borgo, que auxiliou na identificação das piperáceas. Em campo, quando necessário, a 

visualização e identificação dos epífitos foi realizada com binóculo (7 x 35), utilização de 

técnicas de escalada simples ou com equipamentos adaptados de montanhismo. Indivíduos 

estéreis, principalmente da família Orchidaceae, foram coletados para cultivo e posterior 

identificação.  

Os nomes científicos, de modo geral, foram verificados em IPNI (2009); para 

Orchidaceae, seguiu-se a classificação que consta em Projeto Orchidstudium (2009). As 

exsicatas confeccionadas com material fértil foram depositadas no herbário do Departamento 

de Ciências Florestais (EFC) e de Botânica (UPCB) da Universidade Federal do Paraná.  

 

Caracterização das plantas epifíticas 

As espécies epifíticas registradas ao longo do rio Tibagi foram classificadas de acordo 

com sua relação com os forófitos em cinco grupos ecológicos de plantas autótrofas, baseando-

se em Benzing (1990): holoepífitas características (HLC), holoepífitas facultativas (HLF), 

holoepífitas acidentais (HLA), hemiepífitas primárias (HMP) e hemiepífitas secundárias 

(HMS). 

Os epífitos também foram qualificados quanto ao grupo sucessional em que se 

enquadram nas áreas estudadas, à exceção das holoepífitas acidentais e aquelas observadas 

poucas ou apenas uma vez em campo. Elas foram enquadradas como espécies que ocupam o 

substrato em momentos iniciais da sucessão, de crescimento rápido e adaptadas a ambientes 

de alta luminosidade e grande amplitude térmica (pioneiras), ou como espécies que ocorrem 

em florestas em estágio adiantado de recuperação ou conservadas e toleram condições de 

pleno sombreamento (avançadas) ou, ainda, como aquelas consideradas intermediárias nesse 

processo (secundárias). 
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Análise dos dados 

 As distâncias de Jaccard calculadas entre as áreas de estudo e as unidades 

vegetacionais foram utilizadas para confeccionar os algoritmos de agrupamentos, elaborados 

com base na metodologia hierárquica-aglomerativa das médias das distâncias.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram registradas, ao longo do rio Tibagi, 188 espécies de epífitas vasculares, 

distribuídas em 24 famílias e 86 gêneros (Tab. 1). Destas, 10 famílias, 20 gêneros e 47 

espécies são pteridófitas e 14 famílias, 66 gêneros e 141 espécies pertencem às angiospermas. 

Begonia cucullata é exótica (Cervi et al. 2007) e Impatiens walleriana, Tradescantia zebrina 

e Tradescantia fluminensis são consideradas exóticas invasoras (I3N - Brasil 2009).  

A riqueza de epífitos vasculares, amostrada em 23 áreas de estudo, é superior àquela 

registrada em outros ambientes fluviais, de modo pontual, como Rogalski & Zanin (2003), em 

Floresta Estacional Decidual (FED) e Giongo & Waechter (2004), em florestas de galeria em 

região de Estepe no RS, Silva et al. (1997) e Dittrich et al. (1999) em Floresta Ombrófila 

Mista (FOM) e Azevedo e Vieira (2008) em Floresta Estacional Semidecidual (FES), PR. 

Mesmo em estudos mais amplos, como os realizados nas planícies do rio Iguaçu, em FOM 

(Kersten & Kuniyoshi 2009), ou mais especificamente, de bromeliáceas, na FOM e na FES 

(Bonnet 2006), o número de epífitos é inferior ao obtido no presente levantamento. 

Considera-se a riqueza de epífitos ao longo do rio Tibagi, portanto, elevada, resultado 

relacionado, provavelmente, a extensão e a heterogeneidade ambiental existente na área de 

estudo. A transição climática e, conseqüentemente, vegetacional, associada com diferentes 

padrões de leito, constituições, formas e declividades de margens, além de consecuções de 

corredeiras e cachoeiras ao longo do rio, configura grande complexidade ambiental ao longo 

do rio Tibagi. Essa complexidade ambiental proporciona a diversificação do componente 

epifítico, aumentando a diversidade beta, que se baseia na substituição de espécies entre 

diferentes ambientes. Considera-se que, com o aumento da complexidade e heterogeneidade 

de hábitat, aumenta a diversidade de espécies, pois hábitats mais complexos oferecem mais 

nichos que hábitats mais simples. 

As famílias com maior número de representantes foram Orchidaceae, com 75 espécies 

(40% do total), Polypodiaceae, como 23 espécies (12%), Bromeliaceae, com 22 espécies 

(12%), Piperaceae com 15 espécies (8%) e Cactaceae, com 11 espécies (6%) (Tab. 1). As 

mesmas famílias foram as mais ricas em espécies no Rio Grande do Sul (Waechter 1992; 
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Waechter 1998; Gonçalves & Waechter 2003; Rogalski & Zanin 2003; Giongo & Waechter 

2004) e em São Paulo (Breier 2005). No Paraná, apenas nos estudos em Floresta Ombrófila 

Mista estas famílias são mais expressivas (Cervi & Dombrowski 1985; Cervi et al. 1988; 

Dittrich et al. 1999, Borgo & Silva 2003; Bonnet et al. 2009; Kersten & Kuniyoshi 2009), o que 

não ocorre em Floresta Ombrófila Densa onde Cactaceae e Piperaceae perdem a 

representatividade para famílias como Araceae e Hymenophyllaceae (Schütz-Gatti 2000; 

Breier 2005; Kersten & Silva 2006), pois estas apresentam distribuição relacionada com 

regiões de maior umidade atmosférica, como é o caso da Floresta Ombrófila Densa (Gentry & 

Dodson 1987; Waechter 1992).  

 

Tabela 1 - Espécies e morfoespécies de epífitas vasculares registradas ao longo do rio Tibagi, 

PR, seguidas pelos grupos ecológicos (GE). HLC = holoepífita característica; HLF = 

holoepífita facultativa; HLA = holoepífita acidental; HMP = hemiepífita primária; HMS = 

hemiepífita secundária; Fo = Floresta Ombrófila Mista; Ec = ecótono; Fe = Floresta 

Estacional Semidecidual; Pi = pioneira; Se = secundária; Av = avançada;* = espécie exótica. 

Grupos ecológicos FAMÍLIA (número de gêneros, número de espécies) 

Espécies forófitos ocorrência sucessão 
ARACEAE (1, 2)    

Philodendron bipinnatifidum Schott HMP Ec/Fe Se 
Philodendron loefgrenii Engl. HMP Fo/Ec/Fe Se 

ASPLENIACEAE (1, 5)    
Asplenium auritum Sw. HLC Fe Se 
Asplenium cuspidatum Lam. HLC Ec/Fe Se 
Asplenium mucronatum C. Presl HLF Ec Av 
Asplenium scandicinum Kaulf. HLF Ec Av 
Asplenium serra Langsd. & Fisch. HLC Fo Av 

BALSAMINACEAE (1, 1)    
Impatiens walleriana Hook.f. * HLA Ec - 

BEGONIACEAE (1, 2)    
Begonia cucullata Wild.* HLA Ec - 
Begonia leptotricha C.DC. HLA Ec/Fe - 

BLECHNACEAE (1, 2)    
Blechnum binervatum (Poir.) C.V.Morton & Lellinger HMS Ec Av 
Blechnum occidentale L. HLA Fe - 

BROMELIACEAE (7, 22)    
Acanthostachys strobilacea Link, Klotzsch e Otto HLC Ec/Fe Se 
Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker HLF Ec Se 
Aechmea distichantha Lem. HLF Fo/Ec/Fe Pi 
Aechmea recurvata ( Klotzsch ) L.B.Sm. HLC Fo/Ec/Fe Se 
Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel HLC Fo/Ec/Fe Av 
Billbergia zebrina (Herb.) Lindl. HLC Ec/Fe Se 
Nidularium procerum Lindm. HLC Ec/Fe Av 
Tillandsia didisticha Baker HLC Fe Se 
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Tabela 1 - (continuação) 
Grupos ecológicos FAMÍLIA (número de gêneros, número de espécies) 

Espécies forófitos ocorrência sucessão 
Tillandsia geminiflora Brongn. HLC Fe Se 
Tillandsia loliaceae  Mart. ex Schult.f. HLC Fe Pi 
Tillandsia mallemontii Glaz. ex Mez HLC Fo Pi 
Tillandsia recurvata ( L. ) L. HLC Fo/Ec/Fe Pi 
Tillandsia stricta Sol. ex Sims HLC Fo/Ec/Fe Pi 
Tillandsia tenuifolia L. HLC Fo/Ec/Fe Pi 
Tillandsia tricholepis Baker HLC Fe Pi 
Tillandsia usneoides (L.) L HLC Fo/Ec Pi 
Vriesea flava A.F.Costa, H.Luther & Wand. HLC Ec Av 
Vriesea friburgensis Mez HLF Fo/Ec/Fe Pi 
Vriesea gigantea Mez HLC Ec Se 
Vriesea platynema Gaudich. HLC Fo Av 
Vriesea reitzii Leme & Costa, Andrea HLC Fo Se 
Wittrockia cyathiformis (Vell.) Leme HLF Fo/Ec/Fe Av 

CACTACEAE (5, 11)    
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. HLC Fe Se 
Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose HLC Fo/Ec Av 
Hylocereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) Ralf Bauer HLC Fe - 
Lepismium cruciforme (Vell.) Miq. HLC Fo/Ec/Fe Pi 
Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott HLC Fo/Ec/Fe Se 
Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott HLC Fo/Ec/Fe Pi 
Lepismium warmingianum (K. Schum.) Barthlott HLC Fo/Ec/Fe Se 
Rhipsalis campos-portoana Loefgr. HLC Fo/Ec Av 
Rhipsalis cereuscula Haw. HLC Fo/Ec/Fe Pi 
Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff. HLC Fo/Ec/Fe Se 
Rhipsalis teres (Vell.) Steud. HLC Fo/Ec/Fe Se 

COMMELINACEAE (1, 5)    
Tradescantia anagallidea Seub. HLA Ec - 
Tradescantia blossfeldiana Mildbr. HLA Fe - 
Tradescantia crassula Link & Otto HLA Ec/Fe - 
Tradescantia fluminensis Vell. * HLA Fo/Ec/Fe - 
Tradescantia zebrina Boce * HLA Fe - 

DRYOPTERIDACEAE (1, 1)    
Rumohra adiantiformis (G.Forst.) Ching HLF Fo/Ec Se 

GESNERIACEAE (1, 1)    
Sinningia douglasii (Lindl.) Chautems HLC Ec/Fe Av 

HYMENOPHYLLACEAE (2, 4)    
Hymenophyllum elegans Spreng. HLC Ec Av 
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. HLC Ec Av 
Trichomanes angustatum Carmich. HLC Ec Av 
Trichomanes polypodioides L. HLC Fo Se 

LOMARIOPSIDACEAE (1, 3)    
Elaphoglossum burchellii C. Chr. HLA Fo/Ec - 
Elaphoglossum lingua (C.Presl.) Brack. HLF Ec Se 
Elaphoglossum sp. HLA Fo - 

MELASTOMATACEAE (1, 2)    
Leandra carassana  Cogn. HLA Ec - 
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Tabela 1 - (continuação) 
Grupos ecológicos FAMÍLIA (número de gêneros, número de espécies) 

Espécies forófitos ocorrência sucessão 
Leandra fragilis Cogn. HLA Ec - 

MIRSINACEAE (1, 1)    
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. HLA Fo - 

MONIMIACEAE (1, 1)    
Mollinedia clavigera Tul. HLA Ec - 

MORACEAE (1, 2)    
Ficus cf. luschnathiana Miq. HMP Ec/Fe Se 
Ficus cf. guaranitica Chodat. HMP Ec/Fe Se 

MYRTACEAE (1, 1)    
Myrciaria tenella (DC.) O.Berg HLA Fo - 

ORCHIDACEAE (43, 75)    
Acianthera aphthosa (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase HLC Fe Se 
Acianthera cf. panduripetala (Barb.Rodr.) Pridgeon & 
M.W.Chase 

HLC Fo/Fe - 

Acianthera cf. recurva (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase HLC Fo - 
Acianthera cf. saundersiana (Rchb.f.) Pridgeon & 
M.W.Chase  

HLC Fo/Ec/Fe Se 

Acianthera cf. serpentula (Barb.Rodr.) F.Barros HLC Ec - 
Acianthera crinita (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase HLC Ec Av 
Acianthera glanduligera (Lindl.) Luer HLC Ec - 
Acianthera leptotifolia (Barb.Rodr.) Pridgeon & 
M.W.Chase 

HLC Ec/Fe Av 

Acianthera luteola (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase HLC Ec Av 
Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase HLC Ec/Fe Av 
Acianthera saurocephala (Lodd.) Pridgeon & M.W.Chase HLC Ec Av 
Acianthera sonderana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase HLC Fo Pi 
Acianthera sp.  HLC Fo - 
Alatiglossum longipes (Lindl.) Baptista HLC Fo Se 
Anathallis dryadum (Schltr.) F.Barros HLC Ec Se 
Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase HLC Ec Se 
Anathallis obovata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase* HLC Fe - 
Arthrosia hygrophila (Barb.Rodr.) Luer HLC Fo/Ec Pi 
Baptistonia cornigera (Lindl.) Chiron & V.P.Castro HLC Ec - 
Baptistonia lietzei (Regel) Chiron & V.P.Castro* HLC Fe - 
Baptistonia riograndense (Cogn.) Chiron & V.P.Castro HLC Fo/Ec/Fe Se 
Barbosella cogniauxiana (Speg. & Krzl.) Schltr. HLC Ec Av 
Bifrenaria cf. aureofulva Lindl. HLC Fc - 
Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb.f. HLC Fo Av 
Brasiliorchis chrysantha (Barb.Rodr.) R. Singer, S. 
Koehler & Carnevali 

HLC Ec Se 

Brasiliorchis picta (Hook.) R.B.Singer, S.Koehler & 
Carnevali 

HLC Fo/Ec Se 

Brassavola tuberculata Hook. HLC Fe Av 
Bulbophyllum dusenii Kraenzl. HLC Ec - 
Bulbophyllum plumosum (Barb.Rodr.) Cogn. HLC Ec - 
Campylocentrum aromaticum Barb.Rodr. HLC Fo/Ec Se 
Campylocentrum grisebachii Cogn. HLC Fo/Ec - 



 13 

Tabela 1 - (continuação) 
Grupos ecológicos FAMÍLIA (número de gêneros, número de espécies) 

Espécies forófitos ocorrência sucessão 
Capanemia micromera Barb.Rodr. HLC Fo/Ec Pi 
Capanemia superflua (Rchb.f.) Garay HLC Fo/Ec Se 
Catasetum sp. HLC Fe - 
Christensonella vernicosa (Barb.Rodr.) Szlach., Mytnik, 
Górniak & Smiszek 

HLC Ec Av 

Coppensia flexuosa (Lodd.) Campacci HLC Ec Se 
Cryptophoranthus cf. similis Schltr. HLC Fo - 
Cryptophoranthus fenestratus Barb.Rodr. HLC Fe - 
Cyclopogon congestus (Vell.) Hoehne HLA Fe - 
Encyclia patens Hook. HLC Ec/Fe Av 
Epidendrum cf. campaccii Hágsater & L.Sánchez HLC Fe - 
Epidendrum densiflorum Hook. HLC Ec/Fe Av 
Epidendrum sp. HLC Fo - 
Eurystiles cotyledon Wawra HLC Ec Se 
Gomesa recurva R.Br. HLC Fo - 
Heterotaxis valenzuelana (A.Rich.) Ojeda & Carnevali HLC Fe - 
Isabelia pulchella (Kraenzl.) C.Van den Berg & 
M.W.Chase 

HLC Fo/Ec Av 

Isabelia virginalis Barb.Rodr.* HLC Ec Av 
Isochilus linearis (Jacq.) R.Br. HLC Ec/Fe Av 
Lankesterella ceracifolia (Barb.Rodr.) Mansf. HLC Ec - 
Leptotes unicolor Barb.Rodr. HLC Fo Se 
Lophiaris pumila (Lindl.) Braem HLC Fo/Ec/Fe Se 
Maxillaria sp.1 HLC Fe - 
Maxillaria sp.2 HLC Ec/Fe - 
Maxillaria sp.3 HLC Ec/Fe - 
Miltonia flavescens Lindl. HLC Fe Av 
Octomeria concolor Barb.Rodr. HLC Fe - 
Octomeria palmyrabellae Barb.Rodr. HLC Ec - 
Octomeria pinicola Barb.Rodr. HLC Ec/Fe Av 
Ornithophora radicans (Rchb.f.) Garay & Pabst HLC Ec Av 
Pabstiella hians (Lindl.) Luer HLC Ec Av 
Pabstiella miragliae (Leite) Luer HLC Ec Av 
Pabstiella tripterantha (Rchb.f.) F.Barros HLC Fe Av 
Panmorphia limbata (Cogn.) Luer  HLC Ec - 
Panmorphia paranaensis (Schltr.) Luer HLC Ec - 
Phymatidium hysteranthum Barb.Rodr. HLC Fo Av 
Pleurobotryum hatschbachii (Schltr.) Hoehne HLC Fo Av 
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet HLC Ec/Fe Se 
Rhinocidium paranaense (Kraenzl.) Docha Neto HLC Fo Av 
Rodriguesia decora (Lem.) Rchb.f. HLC Fe Av 
Schomburgkia gloriosa Rchb.f. HLC Fe Av 
Sophronitis cernua Lindl.* HLC Fe Av 
Specklinia grobyi (Bateman ex Lindl.) F.Barros HLC Fo/Ec Se 
Stelis aff. aprica Lindl. HLC Ec/Fe - 
Zygostates lunata Lindl. HLC Ec/Fe Av 

PIPERACEAE (1, 15)    
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Tabela 1 - (continuação) 
Grupos ecológicos FAMÍLIA (número de gêneros, número de espécies) 

Espécies forófitos ocorrência sucessão 
Peperomia alata Ruiz & Pav. HLF Ec/Fe Av 
Peperomia blanda Kunth HLC Ec - 
Peperomia catharinae Miq. HLC Fo/Ec/Fe Pi 
Peperomia circinatta Link HLC Fe - 
Peperomia corcovadensis Gardner HLF Ec - 
Peperomia dahlstedtii C.DC. HLF Fe Se 
Peperomia delicatula Henschen HLC Fo/Ec/Fe Se 
Peperomia martiana Miq. HLF Ec/Fe Av 
Peperomia pereskiifolia (Jacq.) Kunth HLF Fo/Ec/Fe Se 
Peperomia psilostachya C.DC. HLC Fe - 
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth HLC Ec/Fe Se 
Peperomia sp.  HLA Ec/Fe - 
Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn. HLC Fo/Ec/Fe Pi 
Peperomia trineura Miq. HLC Fo Se 
Peperomia urocarpa Fisch. & C.A.Mey. HLF Ec/Fe Av 

POLYPODIACEAE (8, 23)    
Campyloneurum acrocarpon Fée HLF Fo/Ec - 
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée HLO Fo/Ec Pi 
Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C.Presl HLF Fo/Ec/Fe Se 
Campyloneurum rigidum J.Sm. HLF Ec/Fe Se 
Microgramma lindbergii (Mett.) de la Sota HLC  Ec/Fe Av 
Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota HLC Fo/Ec/Fe Pi 
Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. HLC Fo/Ec/Fe Pi 
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger HLC Ec Av 
Pecluma paradiseae (Langsd. & Fisch.) M.G. Price HLF Ec/Fe - 
Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M.G.Price HLC Fo/Ec/Fe Se 
Pecluma recurvata (Kaulf.) M.G. Price HLC Fo/Ec - 
Pecluma robusta (Fée) M.Kessler & A.R.Sm. HLC Fo - 
Pecluma sicca (Lindm.) M.G.Price HLC Fo/Ec/Fe Se 
Pecluma truncorum (Lindm.) M.G.Price HLC Ec - 
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger HLC Ec - 
Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota HLC Fo/Ec/Fe Pi 
Pleopeltis macrocarpa Kaulf. HLC Fo - 
Pleopeltis pleopeltidis (Fée) de la Sota HLC Fo - 
Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston HLC Fo/Ec/Fe Pi 
Pleopeltis squalida (Vell.) de la Sota HLC Ec/Fe Se 
Polypodium chnoophorum Kunze HLC Ec - 
Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm. HLC Fo/Ec/Fe Pi 
Serpocaulon sehnemii (Pic.Serm.) Labiak & J.Prado HLC Fo - 

PTERIDACEAE (3, 3)    
Adiantum raddianum C.Presl HLA Ec - 
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn HLA Fe - 
Vittaria lineata (L.) Sm. HLC Fo/Ec/Fe Se 

SCHIZAEACEAE (1, 1)    
Anemia phyllitidis  (L.) Sw. HLA Fe - 

SELAGINELLACEAE (1, 4)    
Selaginella flexuosa Spring HLA Fo - 
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Tabela 1 - (continuação) 
Grupos ecológicos FAMÍLIA (número de gêneros, número de espécies) 

Espécies forófitos ocorrência sucessão 
Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring HLA Fo - 
Selaginella microphylla (Kunth) Spring HLA Fe - 
Selaginella sulcata Spring ex Mart. HLA Ec  

THELYPTERIDACEAE (1, 1)    
Thelypteris sp. HLA Fo - 

 

O predomínio de epífitos da família Orchidaceae no levantamento é padrão comum 

nos estudos realizados em várias regiões do Brasil, assim como a elevada riqueza de 

Polypodiaceae no grupo das pteridófitas que, neste estudo, somou 47 espécies (Waechter 

1986; Waechter 1992, Fontoura et al. 1997; Schütz-Gatti 2000; Borgo & Silva 2003; 

Gonçalves & Waechter 2003; Rogalski & Zanin 2003; Giongo & Waechter 2004; Gaiotto & 

Acra 2005; Breier 2005; Kersten & Kunyioshi 2006; Kersten & Silva 2006; Bonnet et al. 

2009).  

As famílias que apresentaram apenas uma espécie foram Mirsinaceae, Monimiaceae, 

Myrtaceae, Schizaeaceae e Thelypteridaceae todas representadas por plantas terrestres com 

ocorrência acidental no ambiente epifítico (Tab. 1), além de Dryopteridaceae, Gesneriaceae e 

Balsaminaceae, esta última representada por espécie exótica. 

Os gêneros com maior número de espécies foram Peperomia (Piperaceae), com 15 

espécies (8% do total), Acianthera (Orchidaceae), com 13 espécies (7% do total), Tillandsia 

(Bromeliaceae), com 9 espécies (5%), e Pecluma (Polypodiaceae), com 6 espécies (3%).  

As famílias Polypodiaceae, Bromeliaceae e Cactaceae, assim como os gêneros 

Tillandsia (Bromeliaceae), Microgramma e Pleopeltis (Polypodiaceae), possuem 

representantes em todas as áreas de estudo. Do total de 188 epífitos, apenas Pleopeltis 

pleopeltifolia ocorreu em todas as 23 áreas de estudo. Microgramma squamulosa também 

apresentou distribuição muito ampla, ausente apenas das ilhas de Londrina (área 23); mas 

ocorre na região, pois foi registrada nas margens do rio, na área 22. As duas espécies 

apresentam distribuição ampla, ocorrendo desde o Rio Grande do Sul (Waechter 1992; 

Gonçalves & Waechter 2003; Rogalski & Zanin 2003), Paraná (Kersten & Silva 2002; Dettke 

et al. 2008) até São Paulo (Dislich & Mantovani 1998; Breier 2005). Em São Paulo, foram 

comuns a pelo menos três das quatro unidades fitogeográficas estudadas (Breier 2005) e 

foram as mais importantes na FOM do alto rio Iguaçu (Kersten & Kuniyoshi 2009).  

Uma terceira espécie, Tillandsia tenuifolia, também ocorreu em muitas áreas ao longo 

de todo o rio Tibagi, não tendo sido observada apenas nas áreas 22 e 23. Ambas as áreas são 
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na região de Londrina, onde a espécie foi registrada por Luz (2006). Apresenta ampla e 

expressiva dispersão no Sul e Sudeste do Brasil (Reitz 1983, Waechter 1986; Fontoura et al. 

1991; Pinto et al. 1995; Fischer & Araújo 1995; Dittrich et al. 1999; Kersten & Silva 2002; 

Borgo & Silva 2003; Bonnet & Queiroz 2006), inclusive nas planícies do rio Iguaçu, PR, 

tanto na FOM quanto na FES (Bonnet 2006). 

Quatro espécies constam na lista vermelha de plantas ameaçadas de extinção do 

Paraná, todas da família Orchidaceae: Sophronitis cernua e Isabelia virginalis em perigo, 

Baptistonia lietzei como vulnerável e Anathallis obovata, considerada rara (Hatschbach & 

Ziller 1995). 

A maior parte das espécies é holoepífita característica (73%), seguida por holoepífitas 

acidentais (14%), facultativas (10%), hemiepífitas primárias (2%) e apenas uma hemiepífita 

secundária. O predomínio de epífitos característicos na lista florística é resultado esperado e 

comum em levantamentos da flora (Waechter 1992; Schütz-Gatti 2000; Kersten & Silva 

2002, Borgo & Silva 2003; Rogalski & Zanin 2003; Gonçalves & Waechter 2003; Breier 

2005, Kersten & Kunyioshi 2006, Cervi & Borgo 2007; Bonnet et al. 2009). Estas espécies 

são, de modo geral, as mais bem adaptadas ao modo de vida epifítico, apresentando 

adaptações específicas para sobrevivência no ambiente epidêndrico, como cisternas, 

suculência ou tricomas para absorção de íons e umidade diretamente da atmosfera (Benzing 

1990). 

As holoepífitas acidentais, segunda categoria em riqueza, se estabelecem casualmente 

em locais de acúmulo de matéria orgânica, como forquilhas, ocos ou grandes ramos de 

árvores, sendo comumente compostas por espécies terrestres. Ao longo do rio Tibagi, 44% 

das famílias foram representadas unicamente por epífitas pertencentes a esta categoria (Tab. 

1), incluindo espécies tipicamente arbóreas, como Myrsine coriacea e Myrciaria tenella, e 

herbáceas terrestres, como Tradescantia spp. e Selaginella spp.  

O grupo das holoepífitas facultativas foi principalmente composto por piperáceas 

(Tab. 1), que cresciam comumente sobre a base dos fustes dos forófitos, como também sobre 

as rochas, nas margens formadas por depósitos de matacões de diversos tamanhos. As 

bromeliáceas Aechmea distichantha, Aechmea bromeliifolia, Wittrockia cyathiformis e 

Vriesea friburgensis foram observadas no ambiente epifítico com maior freqüência, mas 

também o foram crescendo sobre rochas e sobre Neossolos Flúvicos e Espodossolos 

Humilúvicos, de textura arenosa. Solos com textura arenosa possibilitam o rápido escoamento 

da água, evitando o encharcamento e contato excessivo da planta com a água. Algumas 

bromeliáceas, como Vriesea gigantea e Nidularium procerum, também registradas nas 
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margens do rio Tibagi (Tab. 1) são citadas, em outras regiões geográficas, como ocorrendo 

em solos de restinga (Breier 2005) e solos com alta saturação hídrica da FOD (Freitas et al. 

2003).  

As hemiepífitas pertencem às famílias Araceae, Blechnaceae e Moraceae, as duas 

últimas com distribuição mais restrita, apenas no ecótono e na FES (Tab. 1). Estas três 

famílias possuem, comumente, representantes hemiepifíticos e são observados em outras 

regiões e unidades fitogeográficas do país (Waechter 1992; Schütz-Gatti 2000; Gonçalves & 

Waechter 2003; Breier 2005, Kersten & Silva 2006; Kersten & Kunyioshi 2006; Bonnet et al. 

2009).  

Considerando a transição climática e vegetacional existente ao longo do rio Tibagi, 

dividiu-se a sua extensão em regiões distintas, onde dominam, de montante para jusante do 

canal, as unidades vegetacionais FOM e FES, intercaladas pelo ecótono. As similaridades 

florísticas entre as comunidades das áreas de estudo ratificam essa compartimentação (Fig. 2), 

formando três grandes agrupamentos de áreas (I, II e III) que correspondem, de modo geral, 

aos patamares altitudinais e tipos climáticos. 

Figura 2 - Dendrograma das áreas de estudo ao longo do rio Tibagi baseado na similaridade 

dos epífitos vasculares. I = Floresta Ombrófila Mista; II = ecótono; III = Floresta Estacional 

Semidecidual. 

 

Um total de 125 espécies epifíticas foi registrado na região do ecótono (Tab. 1), 

enquanto 99 espécies ocorreram na região da Floresta Estacional Semidecidual (FES) e 78 
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espécies formam o grupo de ocorrência na Floresta Ombrófila Mista (FOM). Também é maior 

o número de espécies exclusivas no ecótono (45), seguido pelas exclusivas da FES (35) e, 

finalmente, exclusivas da FOM (27). Esta distribuição das espécies está de acordo com as 

maiores riquezas registradas no trecho das áreas 10 – 15 (Tab. 2), com vegetação de ecótono, 

onde foram registradas 50 ou mais espécies epifíticas em cada área de estudo. Maior riqueza 

de epífitos em região de ecótono também foi constatada no alto rio Iguaçu, PR, na zona de 

contato entre FOD e FOM em comparação com áreas sob domínio pleno da FOM (Kersten 

2006).  

 

Tabela 2 – Compartimentos e áreas de estudo ao longo do rio Tibagi, com respectivas 

altitudes, tipos climáticos, vegetação, número total de famílias (fam), gêneros (Gen) e 

espécies epifíticas (Esp). 

Compartimentos Áreas 
Altitude 

(m) 
Clima Vegetação 

Fam Gen Esp 

1 1100 Cfb FOM 8 17 29 
2 940 Cfb FOM 9 26 44 
3 930 Cfb FOM 12 24 31 
4 780 Cfb FOM 6 17 25 
5 780 Cfb FOM 5 14 22 
6 775 Cfb FOM 4 10 14 
7 775 Cfb FOM 6 15 21 
8 770 Cfb FOM 7 22 34 
9 770 Cfb FOM 6 14 20 
10 720 Cfb/Cfa Ecótono 12 31 50 
11 712 Cfb/Cfa Ecótono 8 25 37 
12 712 Cfb/Cfa Ecótono 9 32 55 

Grupo Paraná 

13 700 Cfb/Cfa Ecótono 9 19 29 
14 670 Cfb/Cfa Ecótono 13 35 58 Grupo Itararé 
15 630 Cfb/Cfa Ecótono 17 38 56 
16 580 Cfb/Cfa Ecótono 8 26 35 
17 580 Cfb/Cfa Ecótono 10 28 44 
18 550 Cfa FES 9 30 57 

Grupo Guatá 

19 520 Cfa FES 11 31 47 
20 430 Cfa FES 9 19 32 Grupo Passa Dois 
21 430 Cfa FES 12 26 31 
22 340 Cfa FES 9 28 39 Grupo São Bento 
23 340 Cfa FES 3 5 7 

 

A região de ecótono foi definida considerando a vegetação arbórea, pois, de montante 

para jusante do rio, as florestas sob domínio da FOM vão sendo fortemente influenciadas por 

elementos da FES (Dias et al. 2002), além de encraves de Savana (Hatschbach & Ziller 1995), 

como aquele registrado nas margens do rio, no município de Tibagi (dados não publicados). A 
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região caracteriza-se pela transição climática, onde o tipo Cfb é substituído pelo Cfa em 

direção à foz do rio Tibagi (IAPAR 2009), apontada como área de clima misto por Mendonça 

& Danni-Oliveira (2002). A elevada riqueza epifítica neste trecho do rio, associada ao grande 

número de espécies exclusivas desta unidade, deve-se, provavelmente, ao contato das 

unidades fitogeográficas (FOM, FES e Savana), além do bom estado de conservação destas 

florestas, integradas em longas faixas de vegetação fluvial, fator fundamental para a 

manutenção da riqueza de epífitos. Outro importante fator, neste trecho, é a maior umidade 

disponibilizada para as epífitas pela existência de ressaltos topográficos na forma de 

corredeiras e cachoeiras no rio. Eles geralmente são originados por diques de diabásio que 

cruzam o canal transversalmente e produzem forte aspersão e vaporização de água na região 

circunvizinha. 

Segundo Ab’Sáber & Marigo (2006), as faixas de transição podem apresentar, além de 

representações de elementos fitogeográficos das unidades de contato, elementos que nada têm 

a ver com as duas unidades principais. Neste sentido, registrou-se a ocorrência de Nidularium 

procerum e Vriesea flava, citadas como de ocorrência somente na Floresta Ombrófila Densa 

do estado do Paraná (Reitz 1983; Tardivo 1995; Costa et al. 2004). Azevedo (2007), nesta 

mesma região, obteve resultado semelhante com espécies arbustivas, até então registradas 

apenas para a FOD do Paraná. Neste sentido, pode-se afirmar que estas espécies da FOD 

estão inseridas no ecótono aproveitando a transição climática ou, apenas, que a região de 

distribuição destas espécies é mais ampla do que até agora registrado. 

Maior número de espécies foi comum ao ecótono e a FES (63), do que entre FOM e 

FES (33). Um valor intermediário foi obtido entre FOM e ecótono (49), proporção 

representada pelo dendrograma (Fig. 3). Considerando que a similaridade entre a vegetação 

do ecótono e da FOM deveria ser próxima à similaridade entre o ecótono e a FES, pode-se 

deduzir que a vegetação do ecótono apresenta mais elementos da FES do que da FOM. 

Assim, é provável que as áreas 18 e 19 (grupo Guatá), a primeira com elevada riqueza (Tab. 

2), situadas acima de 500 m de altitude (Tab. 2), ainda possam ser enquadradas, com base do 

componente epifítico, como ecótono, o que estaria indicando esta altitude como limite de 

ocorrência da FES na calha do rio Tibagi.  
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Figura 3 - Dendrograma das regiões ao longo do rio Tibagi, baseado na similaridade dos 

epífitos vasculares. FOM = Floresta Ombrófila Mista; ECO = Ecótono; FES = Floresta 

Estacional Semidecidual. 

 

 

Cactaceae e Bromeliaceae apresentaram, de modo geral, riquezas mais equilibradas 

entre as unidades vegetacionais (Fig. 4), enquanto Orchidaceae e Polypodiaceae apresentaram 

mais representantes no ecótono. Estas, provavelmente, responderam ao bom estado de 

conservação das florestas, direcionando os padrões gerais de distribuição dos epífitos ao 

longo do canal. Piperaceae, com mais espécies registradas na FES, também se destacou em 

riqueza em outra floresta sob domínio da FES, no município de Fênix (Borgo et al. 2002), 

sugerindo que esta família seja bem adaptada a menor disponibilidade hídrica existente nesta 

região.  
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Figura 4 - Porcentagens do total de espécies epifíticas das principais famílias que ocorrem em 

cada unidade vegetacional ao longo do rio Tibagi, PR. FOM = Floresta Ombrófila Mista; Ecot 

= Ecótono; FES = Floresta Estacional Semidecidual; Orch = Orchidaceae; Polyp = 

Polypodiaceae; Brom = Bromeliaceae; Piper = Piperaceae; Cact =  Cactaceae. 

 

A maioria dos epífitos exclusivos de uma unidade vegetacional pertence à família 

Orchidaceae (49%). Este resultado, assim como a predominância desta família sobre as 

demais, estão relacionados com a sua elevada riqueza, provavelmente subestimada por Kress 

(1986) em 14.000 espécies distribuídas em 440 gêneros. As outras famílias de maior 

expressividade mundial, como Bromeliaceae, Polypodiaceae e Araceae, são 

proporcionalmente muito menores, não ultrapassando como número total, a soma de 1.500 

espécies. A ocorrência disjunta das espécies de Orchidaceae no gradiente linear das florestas 

das margens do rio Tibagi, com pouca sobreposição de áreas de ocorrência, está de acordo 

com dados da literatura (Küper et al. 2004), que relaciona sua elevada plasticidade evolutiva 

em populações pequenas e isoladas em diferentes regiões geográficas (Benzing 1990). No rio 

Tibagi, deve-se ainda considerar a forte fragmentação dos hábitats, além da necessidade de 

estudos sistemáticos dos ambientes e seus componentes, incluindo aí a flora epifítica. Em 

ambientes fluviais, o ordenamento das áreas de estudo deve levar em conta o componente 

abiótico e avaliar as influências dos mesmos na flora epifítica, em diferentes escalas, 

formando-se um quadro de prováveis relações entre a flora e o meio e, assim, um 

direcionamento importante de futuras pesquisas. Esta associação de informações, respeitando-

se escalas e a heterogeneidade natural dos ambientes, é ainda a forma mais contundente de 
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seleção de áreas importantes para preservação e, conseqüentemente, de definição de 

estratégias para tal.  

As espécies das famílias com distribuição mais ampla, Bromeliaceae, Polypodiaceae e 

Cactaceae são, na sua maioria, pertencentes ao grupo das epífitas consideradas pioneiras e 

secundárias na sucessão (Tab. 1). Espécies pioneiras registradas ao longo do rio Tibagi, como 

Tillandsia tenuifolia, Rhipsalis cereuscula, Microgramma squamulosa, Pleopeltis 

hirsutissima e P. pleopeltifolia foram registradas em outras regiões do estado do Paraná nestas 

condições (Kersten & Kuniyoshi 2009; Bonnet et al. 2009), e caracterizam-se por apresentar 

resistência a condições de elevada amplitude lumínica e térmica devido a adaptações 

específicas. Bromeliáceas consideradas atmosféricas possuem escamas foliares, ou tricomas, 

cobrindo as folhas, com a função de absorção de sais e umidade diretamente da atmosfera, 

rápida reidratação e alta reflectância (Benzing et al. 1978). Essa cobertura densa de tricomas 

delineia a tendência destas plantas, como Tillandsia tenuifolia e T. recurvata, ocorrerem em 

locais mais expostos das copas, quando em regiões úmidas, ou em regiões áridas (Sudgen 

1981). As espécies poiquilohídricas, como Pleopeltis hirsutissima e P. pleopeltifolia, perdem 

água rapidamente em períodos de seca, mas são tolerantes à dissecação e retornam à forma e 

atividades com o molhamento ou umidificação (Benzing 1990). Outras espécies são decíduas, 

perdendo suas folhas nos períodos mais secos para evitar a dessecação e morte da planta 

(Benzing 1990), como Serpocaulon catharinae. As espécies epifíticas pioneiras na sucessão, 

de modo geral, ocorrem tanto nas comunidades existentes em florestas com maior intervenção 

antrópica como naquelas mais conservadas, principalmente sobre os forófitos da margem do 

rio e nas porções mais altas da copa, ambos segmentos das florestas fluviais onde a 

intensidade lumínica é maior.  

As espécies secundárias na sucessão exigem mais umidade e toleram mais 

sombreamento no ambiente florestal, sendo representadas por exemplares de várias famílias 

epifíticas, como Araceae (Philodendron loefgrenii e P. bipinnatifidum), Polypodiaceae 

(Pecluma sicca e P. pectinatiformis), Piperaceae (Peperomia delicatula e P. rotundifolia) e 

Orchidaceae (Leptotes unicolor e Lophiaris pumila).  

E, finalmente, nas florestas mais desenvolvidas/conservadas, foram observadas, 

concomitante à presença de pioneiras e secundárias, as epífitas avançadas na sucessão, 

colonizando os forófitos em locais mais sombreados e com maior umidade relativa. Estas 

epífitas apresentam distribuição mais restrita ao longo do rio, o que está relacionado com o 

nível de intervenção antrópica nas florestas. Dentre elas, pode-se eleger um grupo de espécies 

que serviriam como indicadoras de ambientes mais bem conservados das margens do rio 



 23 

Tibagi, como Microgramma lindbergii (Polypodiaceae), Peperomia martiana e Peperomia 

alata (Piperaceae), Sinningia douglasii (Gesneriaceae), Hatiora salicornioides (Cactaceae), 

Asplenium serra (Aspleniaceae), Isabelia pulchella, I. virginalis e Isochilus linearis 

(Orchidaceae). Em Bromeliaceae, Wittrockia cyathiformis, Nidularium procerum e Vriesea 

flava são bromeliáceas-taque com distribuição restrita a ambientes em melhor estado de 

conservação. Esta distribuição confirma a relação do aumento de plantas formadoras de 

tanque com momentos tardios na sucessão epifítica e ambientes mais conservados, como 

demonstrado em Santa Catarina para florestas de encosta (Bonnet & Queiroz 2006).  

 

CONCLUSÕES 

 

A riqueza de plantas epifíticas ao longo do rio Tibagi é elevada, o que se deve à 

grande heterogeneidade ambiental existente nas suas margens. Predominam representantes de 

Orchidaceae, Polypodiaceae e Bromeliaceae, na forma de plantas que passam a vida inteira 

sobre os forófitos, padrão comum em levantamentos desta natureza.  

As comunidades epifíticas do rio Tibagi podem ser secionadas em duas unidades 

vegetacionais, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Semidecidual, além do ecótono 

entre ambas, de montante para jusante do rio. Estas apresentam distintas riquezas e 

composições florísticas, o que ressalta sua importância na conservação e manutenção da 

diversidade de epífitos no estado do Paraná. 

O ecótono apresenta maior riqueza epifítica, sendo composta, inclusive, por espécies 

registradas até então em unidade fitogeográfica distante da região. 

 As famílias, cuja maioria dos representantes é caracterizada como sendo pioneira e 

secundária, apresentam distribuição ampla ao longo do rio Tibagi (Bromeliaceae, 

Polypodiaceae e Cactaceae), o que se justifica pela permanência destas categorias ecológicas 

nas comunidades de florestas mais avançadas na sucessão ou mais conservadas. 
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CAPÍTULO 2 

 

Relações de Epífitos Vasculares com Fatores Ambientais nas Florestas do Rio Tibagi, 

Paraná, Brasil 

 

Resumo – Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a relação entre a riqueza de 

epífitos vasculares e fatores climáticos, geomorfológicos, pedológicos e estruturais da 

floresta, que se modificam ao longo do rio Tibagi. O grau de substituição das espécies no 

gradiente analisado é elevado, indicando a singularidade das comunidades e sua importância 

para a conservação dos epífitos no estado do Paraná. A similaridade foi maior entre as áreas 

mais próximas geograficamente, que formaram a região do alto, médio e baixo rio Tibagi. A 

maior riqueza de epífitos foi registrada na região do médio Tibagi, onde o clima é 

transicional, três unidades fitogeográficas estão em contato e as florestas apresentam o melhor 

estado de conservação. O diâmetro dos indivíduos arbóreos, significativamente relacionado 

com a maior riqueza epifítica, amplia a diversidade alfa, enquanto a diversidade beta é 

resultado da heterogeneidade ambiental que, nas áreas estudadas, se expressa, principalmente, 

pela associação de condições macro e microclimáticas com padrões geomorfológicos. 

Termos para indexação: Ecótono; gradiente; diversidade; diâmetro das árvores.  

 

Relationships of Vascular Epiphytes with Environmental Factors in the Tibagi River 

Forests, Paraná, Brazil  

Abstract – This work was carried out aiming, principally, to evaluate the relationships of 

vascular epiphytes richness with climatic, geomorphologic, pedologic and forest structural 

factors, that change along the Tibagi River. The floristic turnover at the analyzed gradient is 

high, indicating the singularity of the communities and your importance to the conservation of 

epiphytes at Paraná state. The similarity was greater between geographic closer areas, witch 

constitute the high, medium and low regions of the Tibagi River. The greater richness of 

epiphytes was registered at the medium Tibagi, were the climate is transitional, three 

phytogeographic units are in touch and the forests present the better conservation status. The 

diameter of arboreal individuals, significantly and positively related with epiphytic richness, 

amplify alpha diversity, while the beta diversity results of environmental heterogeneity witch, 

at the study areas, is represented, principally, by the association of macro and microclimatic 

conditions with geomorphologic patterns. 

Index terms: Ecotone, gradient, diversity, arboreal diameter. 



 29 

Introdução 

 

Como plantas que vivem sobre as árvores, utilizando-as como suporte, os epífitos 

necessitam de uma conjunção favorável de fatores ambientais para a sua sobrevivência. A 

distinção na riqueza de epífitos entre as macrorregiões geográficas deve-se, principalmente, à 

umidade atmosférica. Em hábitats mais secos há diminuição no número de espécies e de 

indivíduos epifíticos (GENTRY; DODSON, 1987), concentrando sua distribuição nas 

florestas úmidas tropicais do globo.  

Estudos com epífitos vasculares no Sul e Sudeste do Brasil demonstram gradientes de 

diminuição de espécies de leste para oeste (REITZ, 1983; BREIER, 2005; BONNET, 2006; 

KERSTEN, 2006) e de norte para sul do país (REITZ, 1983; WAECHTER, 1992), 

comandados, principalmente, pela disponibilidade hídrica nos ambientes. Fatores climáticos 

que influenciam a disponibilidade hídrica são a precipitação média anual, a uniformidade da 

distribuição da precipitação ao longo do ano, a quantidade de névoa ou neblina que atinge a 

vegetação e a umidade relativa do ar (DISLICH; MANTOVANI, 1998). Baixas temperaturas 

também limitam o crescimento e a sobrevivência das epífitas vasculares, assim como o 

incremento de dias frios e geadas anuais (WAECHTER, 1992). Baixas temperaturas são ainda 

mais graves quando acompanhadas simultaneamente pelo estresse provocado pela seca 

(ZOTZ; HIETZ, 2001).  

Outros fatores também influenciam na distribuição e riqueza de epífitos vasculares em 

grandes paisagens e nos ambientes que as compõem. Parâmetros da floresta, como dimensões 

dos forófitos e sua velocidade de crescimento (YEATON; GLADSTONE, 1982; HIETZ; 

HIETZ-SEIFERT, 1995; NIEDER et al., 2000; BONNET et al., 2007), idade, qualidade, 

posição e estabilidade do substrato (AKINSOJI, 1990; FREIBERG, 1996; HIETZ, 1997; 

RUDOLPH et al., 1998), além do acúmulo de matéria orgânica a presença de liquens e 

briófitas (NADKARNI, 2000) interferem no estabelecimento e sobrevivência dos epífitos. 

Em ambientes fluviais, mais especificamente, padrões geomorfológicos e pedológicos 

são fatores que influenciam na riqueza, estrutura e distribuição da comunidade epifítica 

(BONNET, 2006; KERSTEN; KUNIYOSHI, 2009). A largura da planície e do rio, o tempo de 

formação das margens e presença de solos com elevada hidromorfia estão relacionados com a 

riqueza de bromeliáceas (BONNET, 2006). Devido à presença do rio, combinações variadas 

de umidade e de luminosidade são comuns na floresta ribeirinha, aumentando a riqueza e a 

diversidade de bromeliáceas que colonizam os forófitos mais próximos ao canal (BENZING, 

1995; BONNET, 2006)  
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O rio Tibagi, com cerca de 530 km de extensão, é o principal afluente do rio 

Paranapanema (MAACK, 2002), percorrendo o estado do Paraná no sentido sul - norte. 

Devido à influência da tectônica do arco de Ponta Grossa, o rio Tibagi possui paisagens muito 

distintas ao longo do seu curso. Ocorrem mudanças nos padrões de leito do rio e nas feições 

geomórficas formadoras das margens; alternam-se planícies muito largas e diversos 

segmentos meândricos do rio com cânions, vales estreitos, cachoeiras e encostas com 

afloramentos rochosos. Essas paisagens singulares, associadas a diferentes tipos climáticos e 

vegetacionais, propiciam a existência de hábitats diversos para os epífitos vasculares. Em 

ambientes fluviais, especificamente, o componente epifítico foi abordado por estudos no 

estado de São Paulo (ARAÚJO et al., 2004); do Paraná (SILVA et al., 1997; DITTRICH et 

al., 1999; BONNET, 2006; AZEVEDO; VIEIRA, 2008; KERSTEN; KUNIYOSHI, 2009 

KERSTEN et al., no prelo) e do Rio Grande do Sul (ROGALSKI; ZANIN, 2003; GIONGO; 

WAECHTER, 2004). 

Considerando a importância da sinúsia epifítica nas florestas tropicais e subtropicais, 

sobretudo em ambientes fluviais, este trabalho teve como objetivos o levantamento de 

espécies e a análise da relação dos epífitos vasculares com distintos fatores ambientais que se 

modificam ao longo do rio Tibagi, desde a sua nascente até próximo à sua foz. É esperado que 

diferentes fatores climáticos, geomorfológicos, pedológicos ou estruturais da floresta 

interfiram na riqueza de epífitos e que áreas com grandeza de valores abriguem mais espécies.  

 

Material e Métodos 

 

Áreas de estudo 

O estudo foi realizado, em campo, no período de 2006-2008, ao longo do rio Tibagi, 

desde as suas nascentes, no município de Ponta Grossa (PR), até próximo a sua foz, na região 

de Londrina (PR), entre as coordenadas geográficas 23º18’ - 26º17’ S e 49º59’ - 50º58’ W. 

Para levantamento florístico e análise das variáveis ambientais, o rio foi segmentado em cinco 

compartimentos geológicos estabelecidos segundo as litotipias dominantes, onde 23 áreas de 

estudo foram estabelecidas de montante para jusante do rio (Figura 1), segundo cotas 

altimétricas, características geomorfológicas, climáticas, pedológicas e vegetacionais.  
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Figura 1. Áreas de estudo ao longo do rio Tibagi. 1 – 13: grupo Paraná; 14 – 15: grupo 

Itararé; 16 – 19: grupo Guatá; 20 – 21: grupo Passa Dois; 22 – 23: grupo São Bento. 

 

As nove primeiras áreas de estudo (1 – 9), de montante para jusante do rio (Figura 1), 

estão inseridas na região de predomínio do tipo climático Cfb, com temperatura média do mês 

mais frio entre -3ºC e 18ºC e do mês mais quente abaixo de 22ºC, verões frescos, invernos 

rigorosos, com ocorrência freqüente de geadas, sem estação seca definida (IAPAR, 2009). De 

acordo com uma série de 31 anos de dados climáticos, cedidas pelo IAPAR, a precipitação 

média anual nessa região é de 1.609 mm/ano, distribuída em, no mínimo, 104 dias de chuva 

(Estação do Município de Ponta Grossa). Estas áreas estão inseridas no domínio dos Campos 

Gerais do Paraná, onde as Estepes são marcadamente intercaladas por capões de floresta com 

araucária (Floresta Ombrófila Mista) (MAACK, 2002).  

Em direção à jusante do rio (Figura 1), as oito áreas de estudo seguintes (10 – 17) 

pertencem à região de transição entre os tipos climáticos Cfb e Cfa (IAPAR, 2009; 

MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2002), que se sucedem ao longo do curso do rio. Nessa 

região, a precipitação média anual, de acordo com a Estação Meteorológica de Telêmaco 

Borba, é de 1.602 mm/ano, distribuídos em, no mínimo, 115 dias de chuva. A vegetação deste 

trecho pode ser caracterizada como ecotonal, representada pela transição entre a Floresta 

Ombrófila Mista e de espécies típicas da Floresta Estacional Semidecidual (FES), além dos 

fragmentos de Savana (cerrado) registrados na região (MORO; CARMO, 2007). 
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Finalmente, o terceiro segmento do rio (Fig. 1), que abrange as seis áreas restantes em 

direção à foz (18 – 23), está inserido em clima enquadrado como Cfa, subtropical, com 

temperatura média do mês mais frio entre -3ºC e 18ºC e do mês mais quente acima de 22ºC, 

verões quentes e geadas pouco freqüentes (IAPAR, 2009). Nesta região existe uma tendência 

de concentração das chuvas no verão, contudo sem estação seca definida. A precipitação 

média anual que prevalece nas áreas sob domínio deste tipo climático é de 1.531 mm/ano, 

distribuída em, no mínimo, 94 dias de chuva. A vegetação está sob domínio da Floresta 

Estacional Semidecidual (FES). 

Ao longo de todo o rio Tibagi, é evidente a intervenção antrópica nas florestas por 

diversas ações e intensidades. Nas áreas com planícies mais extensas, como aquelas próximas 

ao município de Ponta Grossa, a degradação da vegetação é maior, o que propiciou o intenso 

desenvolvimento de Guadua aff. paraguayana Döll, taquara nativa extremamente agressiva e 

oportunista. Nas áreas de acesso mais difícil, como próximas da cabeceira do rio, além 

daquelas preservadas por empresa privada, especificamente no município de Telêmaco Borba, 

as florestas apresentam o melhor estado de conservação. 

 

Procedimento amostral 

O estudo florístico dos epífitos vasculares foi realizado em 23 áreas (Figura 1), no 

período de 2006 a 2008, através do método do caminhamento, incluindo somente paisagens 

caracterizadas, através de geomorfologia e solos, como pertencentes ao ambiente de planície. 

O deslocamento abrangeu, em média, dois hectares em cada área, totalizando, 

aproximadamente, 46 hectares distribuídos ao longo do rio Tibagi. 

A identificação taxonômica das espécies epifíticas foi feita em campo, em comparação 

com exsicatas de herbários e com auxílio dos especialistas Americo Docha Neto e Dalton 

Holland Baptista (orquidáceas), Marilia Borgo (piperáceas), Paulo Henrique Labiak 

Evangelista (pteridófitas), Jorge Waechter, Marcus A. Nadruz Coelho e Cássia Sakuragui 

(aráceas e cactáceas), Rosângela Capuano Tardivo (bromeliáceas), além da equipe do Museu 

Botânico Municipal e de Marília Borgo, que auxiliou na identificação das piperáceas. Em 

campo, quando necessário, a visualização e identificação dos epífitos foi realizada com 

binóculo (7 x 35), utilização de técnicas de escalada simples ou com equipamentos adaptados 

de montanhismo. Indivíduos estéreis, principalmente da família Orchidaceae, foram coletados 

para cultivo e posterior identificação.  

Os nomes científicos, de modo geral, foram verificados em IPNI (2009); para 

Orchidaceae, seguiu-se a classificação que consta em Projeto Orchidstudium (2009). As 
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exsicatas confeccionadas com material fértil foram depositadas no herbário do Departamento 

de Ciências Florestais (EFC) e de Botânica (UPCB) da Universidade Federal do Paraná.  

Os fatores ambientais foram estimados em diferentes escalas da paisagem e integram 

dados climáticos, geomorfológicos e pedológicos, além de características da floresta e dos 

indivíduos arbóreos. Na escala que abrange toda a extensão do rio (Figura 1), foram 

registrados dados climáticos, obtidos a partir de uma série de 31 anos nas estações de Ponta 

Grossa, Telêmaco Borba e Londrina (PR) e cedidas pelo Instituto Agronômico do Paraná 

(IAPAR). As variáveis climáticas foram representadas pelo número mínimo dias chuva/ano 

(Dmin), menor umidade média mensal (Umin), menor precipitação média mensal (Pmin), 

menor temperatura média mensal (Tmin) e precipitação total (PrT).  

Na escala das áreas de estudo foram avaliados dados geomorfológicos, como largura 

máxima da planície e do rio, com apoio de fotografias aéreas, escala 1:25.000, ano de 1980 e 

mapas planialtimétricos do IBGE, escalas 1:50.000 e 1:100.000. Foi calculada, para cada área 

de estudo, a razão entre a largura máxima da planície e a largura máxima do rio. Em campo, 

foi anotada a presença de corredeiras e/ou cachoeiras nas proximidades da área de estudo 

(Ch), assim como as altitudes (Al), registradas com GPS (Garmin 76CSx) e corrigidas com 

base nas cartas planialtimétricas. Também foram levantadas características pedológicas nas 

áreas de estudo, como a presença de solos hidromórficos, baseando-se em características 

morfológicas (dados não publicados).  

Em cada área de estudo, foram instaladas doze parcelas com 5 x 10 m para 

levantamento fitossociológico do componente arbóreo. O critério de inclusão das árvores foi 

apresentar perímetro à altura do peito (PAP) igual ou superior a 15,0 cm, sendo anotados a 

espécie, altura total e calculados os diâmetros dos indivíduos. As características da floresta e 

dos indivíduos arbóreos incluídos na análise estatística foram altura e diâmetro máximos 

registrados em cada área de estudo, assim como o número de espécies arbóreas (Sarv) e a 

densidade absoluta total (DAt). Apenas 19 áreas, dentre as 23 iniciais, foram selecionadas 

para tal, sendo as demais desprezadas por apresentarem área por demais reduzidas para 

instalação das parcelas ou intervenções antrópicas intensas e muito heterogêneas. Deste 

modo, apenas as variáveis estimadas nestas 19 áreas foram consideradas na análise das 

relações entre riqueza de epífitos e fatores ambientais. 

 

Análise dos dados 

 As distâncias de Jaccard, calculadas entre as áreas de estudo, foram utilizadas para 

confeccionar o algoritmo de agrupamentos, elaborado com base na metodologia hierárquica-
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aglomerativa das médias das distâncias. A partir das riquezas de epífitos ao longo do rio, foi 

calculada a diversidade intercomunitária ou beta (Bt), de Wilson & Shmida (MAGURRAN, 

1988), que estima o grau de substituição específica entre as áreas de estudo. 

Para verificar o efeito dos fatores ambientais sobre a riqueza de plantas epifíticas, foi 

empregada a análise de regressão múltipla (DRAPER; SMITH, 1981), que investigou quais 

variáveis apresentavam relação significativa com a riqueza de epífitos levantada em cada área 

de estudo. Os dados foram analisados utilizando-se o Sistema SAS®, sendo as variáveis 

ambientais previamente padronizadas conforme a fórmula de ajuste de extensão (range 

extension), onde Y = X – Xmin/(Xmax –Xmin).  

 

Resultados e Discussão 

 

Foram registradas, ao longo do rio Tibagi, 188 espécies de epífitas vasculares, 

distribuídas em 24 famílias e 86 gêneros (Tabela 1). Destas, 10 famílias, 20 gêneros e 47 

espécies são pteridófitas e 14 famílias, 66 gêneros e 141 espécies pertencem às angiospermas. 

Uma das espécies é exótica (Begonia cucullata) para a região e três são consideradas exóticas 

invasoras (Impatiens walleriana, Tradescantia zebrina e Tradescantia fluminensis - I3N, 

2009).  

As famílias com maior número de representantes foram Orchidaceae (40% do total de 

espécies), Polypodiaceae (12%) e Bromeliaceae (12%), o que se assemelha aos resultados 

obtidos em outras regiões do Sul e Sudeste brasileiros, como Waechter (1998), Gonçalves; 

Waechter (2003), Rogalski; Zanin (2003) e Giongo; Waechter (2004) no Rio Grande do Sul, 

Dittrich et al. (1999), Kersten; Silva (2002), Borgo; Silva (2003), Bonnet et al. (no prelo), 

Kersten; Kuniyoshi (2009) e Kersten et al. (no prelo) no Paraná, Breier (2005) em São Paulo e 

Fontoura et al. (1997) no Rio de Janeiro. A diferenciação na composição florística entre as 

regiões é maior quando consideramos as famílias menos importantes, como Cactaceae e 

Piperaceae, que na Floresta Ombrófila Densa perdem a representatividade em função de 

famílias como Araceae e Hymenophyllaceae (SCHÜTZ-GATTI, 2000; BREIER, 2005; 

KERSTEN; SILVA, 2006), pois, estas famílias apresentam distribuição relacionada com as 

regiões de maior umidade atmosférica, como as florestas ombrófilas (GENTRY; DODSON, 

1987; WAECHTER, 1992). 

 

 



 35 

Tabela 1. Número de gêneros e espécies de epífitos vasculares registrados ao longo do rio 

Tibagi, Paraná.   

Famílias Gêneros Espécies 
Orchidaceae 43 75 
Polypodiaceae 8 23 
Bromeliaceae  7 22 
Piperaceae 1 15 
Cactaceae 5 11 
Aspleniaceae 1 5 
Commelinaceae 1 5 
Hymenophyllaceae 2 4 
Selaginellaceae 1 4 
Lomariopsidaceae 1 3 
Araceae 1 2 
Begoniaceae 1 2 
Blechnaceae 1 2 
Melastomataceae 1 2 
Moraceae 1 2 
Pteridaceae 3 3 
Balsaminaceae 1 1 
Dryopteridaceae 1 1 
Gesneriaceae 1 1 
Mirsinaceae 1 1 
Monimiaceae 1 1 
Myrtaceae 1 1 
Schizaeaceae 1 1 
Thelypteridaceae 1 1 
Total 86 188 

  

A riqueza total de epífitos vasculares registrada ao longo do rio Tibagi é superior 

àquela obtida nos demais levantamentos florísticos em ambientes fluviais, tanto pontuais 

(SILVA et al., 1997; DITTRICH et al., 1999; ROGALSKI; ZANIN, 2003; GIONGO; 

WAECHTER, 2004; AZEVEDO; VIEIRA, 2008) quanto realizados em maiores extensões de 

área (KERSTEN, 2006). Considerando apenas a família Bromeliaceae, o número de espécies 

supera o registrado em longa extensão de planícies do rio Iguaçu (BONNET, 2006), assim 

como o registrado em floresta ripária da Estação Ecológica Juréia-Martins (ARAÚJO et al., 

2004), plena Floresta Ombrófila Densa, formação vegetacional considerada como detentora 

de máxima diversidade epifítica (GENTRY; DODSON, 1987). Assim, pode-se afirmar que a 

riqueza de epífitos é elevada (Tabela 1) e está relacionada, provavelmente, com a extensão de 

área amostrada e elevada heterogeneidade ambiental existente ao longo do rio Tibagi (Tabela 

2). 
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Tabela 2. Áreas de estudo e os respectivos fatores ambientais analisados ao longo do rio Tibagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt = altitude; Cl = tipo climático; UV = unidade vegetacional; Sar = nº de espécies de árvores; DAP = diâmetro máximo altura do peito; H = 

altura total máxima; DA = densidade absoluta total das árvores; PO = razão largura máxima da planície e do rio; PL = padrão leito do rio; Cach = 

presença cachoeiras; Hidr = presença solos hidromórficos; Dmin = nº mínimo de dias de chuva/ano; Umin = menor umidade média mensal; Pmin 

= menor precipitação média mensal; Tmin = menor temperatura média mensal; PrT = precipitação total; Sep = nº total de espécies epifíticas. 

Áreas Alt Cl UV Sar DAP H DA PO PL Cach Hidr Dmin Umin Pmin Tmin Pr T Sep 
1 1100 Cfb FOM 24 30 12 2450 1 En 0 1 104 63 1,4 10,9 1609 29 
2 940 Cfb FOM 28 89 17 2483 1 En 0 1 104 63 1,4 10,9 1609 44 
3 930 Cfb FOM 15 28 10 350 1 En 1 1 104 63 1,4 10,9 1609 30 
4 780 Cfb FOM 13 36 9,5 2916 0,04 Ml 0 1 104 63 1,4 10,9 1609 25 
5 780 Cfb FOM 12 35 10 2566 0,04 Ml 0 1 104 63 1,4 10,9 1609 22 
6 775 Cfb FOM 16 36 11 2250 0,05 Ml 0 1 104 63 1,4 10,9 1609 14 
7 775 Cfb FOM 8 40 11 3233 0,05 Ml 0 1 104 63 1,4 10,9 1609 21 
8 770 Cfb FOM 18 77 14 1716 0,12 Me 0 1 104 63 1,4 10,9 1609 34 
9 770 Cfb FOM 25 60 18 2150 0,12 Me 0 0 104 63 1,4 10,9 1609 20 
10 720 Cfb/Cfa Ecótono 36 51 18 1800 0,61 Me 0 0 115 64 0 10,9 1602 50 
11 712 Cfb/Cfa Ecótono 24 45 12 1400 0,61 Me 1 0 115 64 0 10,9 1602 37 
12 712 Cfb/Cfa Ecótono 33 67 17 2333 0,61 Me 1 0 115 64 0 10,9 1602 55 
13 700 Cfb/Cfa Ecótono - - - - - - 1 1 115 64 0 10,9 1602 29 
14 670 Cfb/Cfa Ecótono 39 117 28 1883 1 Me 1 0 115 64 0 10,9 1602 58 
15 630 Cfb/Cfa Ecótono 29 76 28 1316 1 Me 1 0 115 64 0 10,9 1602 56 
16 580 Cfb/Cfa Ecótono 30 51 27 1566 1 Me 1 0 115 64 0 10,9 1602 34 
17 580 Cfb/Cfa Ecótono - - - - - - 1 0 115 64 0 10,9 1602 44 
18 550 Cfa FES - - - - - - 1 0 94 47 0 15,4 1531 57 
19 520 Cfa FES 36 91 35 1650 1 Me 1 0 94 47 0 15,4 1531 49 
20 430 Cfa FES 36 60 26 1916 1 Me 1 0 94 47 0 15,4 1531 32 
21 430 Cfa FES 35 96 29 1483 1 Me 1 0 94 47 0 15,4 1531 30 
22 340 Cfa FES 34 65 17 1566 0,92 Me 1 0 94 47 0 15,4 1531 39 
23 340 Cfa FES - - - - - - 1 1 94 47 0 15,4 1531 7 
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O efeito da heterogeneidade ambiental sobre o componente epifítico se manifesta no 

elevado índice de diversidade beta (diversidade intercomunitária), que resultou em Bt = 4,34. 

Este índice estima o grau de substituição específica ao longo de um gradiente e considera que 

quanto menos espécies as áreas tiverem em comum, maior será seu valor. Em outras regiões, 

como na planície do rio Iguaçu (BONNET, 2006; Bt = 1,12) e na planície costeira do Rio 

Grande do Sul (WAECHTER, 1992; Bt = 1,39), a substituição de epífitas ao longo dos 

gradientes estudados foi menor, mesmo sendo estes formados por grandes extensões 

geográficas. O elevado grau de substituição específica ao longo do rio Tibagi é resultado da 

pouca sobreposição de ocorrências das espécies e de comunidades epifíticas muito distintas, o 

que ressalta sua importância para conservação dos ecossistemas florestais no Paraná. Breier 

(2005) também observou grande substituição de epífitos entre quatro formações florestais do 

estado de São Paulo, onde apenas uma espécie - Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston foi 

comum a todas as áreas. Küper et al. (2004) obtiveram resultados semelhantes, constatando 

substituições florísticas mínimas de 70% entre áreas separadas por não mais do que alguns 

quilômetros em ambiente montano do Equador.  

A elevada riqueza de espécies obtida em todo o rio Tibagi não é simplesmente a soma 

de um grande número de espécies uniformemente distribuídas ao longo do seu curso. O 

elevado grau de substituição de espécies (Bt = 4,34) demonstra que existe substituição 

específica entre as áreas de estudo e, principalmente, entre regiões ambientalmente distintas 

do rio. Neste sentido, pode-se constatar as diferentes riquezas obtidas nas áreas de estudo 

(Tabela 2) e o padrão resultante da análise de similaridade entre as áreas (Figura 2). 

As semelhanças qualitativas entre as comunidades epifíticas estão expressas no 

dendrograma de similaridade, confeccionado com base nos índices de Jaccard (Figura 2). Ao 

longo do rio Tibagi, a flora epifítica se mostrou mais similar entre as áreas de estudo com 

maior proximidade geográfica, o que resultou em trechos do rio que podem ser caracterizados 

por conjuntos de fatores ambientais. São três regiões, bem definidas (I, II e III) que 

correspondem, de modo geral, aos patamares altitudinais, tipos climáticos e unidades 

vegetacionais, variáveis muito correlacionadas.  
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Figura 2. Dendrograma das áreas de estudo ao longo do rio Tibagi, baseado na similaridade 

dos epífitos vasculares. I = Floresta Ombrófila Mista; II = Ecótono; III = Floresta Estacional 

Semidecidual; a - g = grupos de áreas correspondentes a trechos ambientalmente distintos do 

rio. 

 

A região I, que corresponde ao curso superior ou alto Tibagi (Figura 2), apresenta 

trechos distintos, diferenciando-se, de montante para jusante do rio, o segmento da cabeceira, 

entre as altitudes 1.100 – 930 m (Figura 2 a), o segmento com padrão de leito meandrante 

livre, entre 780 – 775 m (Figura 2 b) e o segmento do rio com padrão meandrante encaixado, 

em FOM, em 770 m de altitude.  

O segmento da cabeceira (Figura 2 a), apesar de não figurar entre as áreas com maior 

riqueza (Tabela 2), apresenta um conjunto de espécies importantes que ocorrem nestes 

ambientes influenciados por condições macro e microclimáticas específicas. As áreas 1-3 

localizam-se em região de cuesta, formação geomorfológica que pode alcançar 1.200 m de 

altitude e separa o primeiro do segundo planalto paranaense. Os planaltos, que se sucedem de 

leste para oeste do Estado, são três regiões de paisagens naturais, definidas por Maack (2002) 

com base na posição das escarpas, vales de rios e divisores de águas, além do caráter 

fisiográfico unitário destas paisagens. A cuesta, que figura como um grande degrau separando 

paisagens, atua como obstáculo orográfico, forçando a precipitação da umidade contida nos 

ventos úmidos provindos do mar e resultando num acréscimo de 100 a 300 mm de chuva por 

ano quando comparado ao primeiro planalto (MAACK, 2002). Ao longo de todo o ano, mas 

com maior intensidade no inverno, observa-se a presença de nevoeiro cobrindo a região do 
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altíssimo Tibagi. Neste sentido, a proximidade da cuesta é fonte de intensa umidade para as 

plantas epifíticas, que não possuem o solo como fonte de água e de nutrientes. Esta relação 

também foi registrada próximo à segunda cuesta paranaense, onde os epífitos foram mais 

diversos em áreas com elevadas cotas altimétricas (até 1.250 m s.n.m.) que, constantemente, 

apresentam densos nevoeiros (Bonnet et al., no prelo). 

  Localmente, os epífitos também são favorecidos pela umidade associada aos cânions, 

pois, nesta porção, o rio Tibagi corre encaixado (Tabela 2) em lineamentos decorrentes de 

ciclos tectônicos do Brasiliano e do Arco de Ponta Grossa, apresentando grande perda de 

altitude em um curto trecho do rio (Figura 3). As plantas são beneficiadas pela aspersão e 

vaporização de água provocada pela presença de corredeiras e de cachoeiras inseridas nestes 

ambientes de conformação muito estreita, protegidos de ventos e de luminosidade intensa, o 

que é típico desta formação geomorfológica. A riqueza epifítica (30 espécies) registrada na 

área 3 (em cânion) também deve ser analisada considerando que a densidade absoluta de 

árvores, na floresta estudada, foi calculada em apenas 350 indivíduos arbóreos por hectare, 

em comparação com 1.316 indivíduos/ha, que é a segunda densidade mais baixa registrada ao 

longo do rio Tibagi (Tabela 2). Tendo-se em conta que a floresta estudada é representativa das 

demais existentes no cânion, pode-se afirmar que, mesmo com pouco substrato disponível 

para colonização pelas epífitas, a combinação de condições microclimáticas específicas é 

muito propícia à diversificação epifítica. Neste ambientes, de difícil acesso, a baixa 

intervenção antrópica certamente também é fator de diversificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Perfil longitudinal do rio Tibagi entre as áreas de estudo.  
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Na porção do rio onde o padrão do leito é meandrante livre (Figura 2 b), a riqueza 

máxima de epífitas registrada (trecho entre as áreas 4-7) é de 25 espécies (Tabela 2), 

caracterizando o conjunto detentor do menor número de epífitos do rio Tibagi. Neste trecho 

foram selecionadas duas superfícies da planície fluvial, sendo uma de agradação, ou segmento 

convexo da curva, onde os sedimentos são depositados, e outra de degradação, ou lado 

côncavo da curva, de onde os sedimentos são erodidos pelo rio. A existência destas 

superfícies é característica de canais com padrão de leito meandrante livre e sua seleção deve-

se à grande diferenciação existente no aspecto geomorfológico e pedológico, o que se reflete 

tanto na estrutura quanto na composição de árvores e de bromeliáceas (CURCIO, 2006, 

BONNET, 2006). Também é característico, nos trechos onde o rio apresenta padrão de leito 

meandrante livre, a pouca perda de altitude (Figura 3) e a existência de extensas planícies, o 

que resulta em baixos valores para a razão entre a largura máxima da planície e do rio (PO) 

(Tabela 2). Nos trechos onde as planícies são amplas, a floresta é regularmente submetida a 

inundações, o que afeta as árvores (CURCIO, 2006) e as bromeliáceas epifíticas (BONNET, 

2006). Os epífitos conseguem apenas se fixar e sobreviver em alturas dos forófitos superiores 

ao nível máximo das inundações, pois são eliminados periodicamente pela água do rio. 

Ademais, colonizam florestas compostas por poucas espécies arbóreas e que não alcançam 

grande porte (Tabela 2), padrões contrários aos já demonstrados como favoráveis para os 

epífitos (YEATON; GLADSTONE, 1982; BENNETT, 1986; HIETZ; HIETZ-SEIFERT, 

1995; NIEDER et al., 2000; BONNET et al., 2007). Desse modo, pode-se afirmar que não só 

os ambientes fluviais são distintos em epífitos dos ambientes de encosta (KERSTEN; 

KUNIYOSHI, 2009), como o padrão de leito do rio influencia na composição das 

comunidades epifíticas, sendo as florestas que margeiam os trechos de rio com padrão 

meandrante livre mais pobres em epífitas do que aquelas que margeiam trechos com padrão 

meandrante encaixado. 

As baixas riquezas também devem ser analisadas considerando que este trecho, no 

âmbito das Estepes, está inserido em uma matriz com encostas cobertas por herbáceas e por 

florestas limitadas a capões e às margens de cursos de água (florestas de galeria). 

Historicamente, neste trecho a pressão antrópica sobre as áreas florestais foi, certamente, 

muito maior do que em regiões onde a matriz é essencialmente florestal. Além da eliminação 

do substrato, a recomposição das comunidades epifíticas por chegada de propágulos, nestes 

ambientes é, claramente, dificultada pelas distâncias que separam os fragmentos florestais. A 

intervenção antrópica também alterou o regime hídrico dos solos, impulsionando o 
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crescimento de Guadua aff. paraguayana Döll, taquara que diminui a luminosidade no 

interior da floresta, suprime os indivíduos arbóreos e não é um suporte adequado para epífitos.  

A porção do rio com padrão meandrante encaixado (Figura 2 c) apresenta margens 

mais soerguidas, onde se estabeleceu uma floresta mais estruturada, de maior porte e com 

maior riqueza epifítica (Tabela 2). Antecede (Figura 1), de montante para jusante do rio, o 

segmento definido como transicional, tanto do ponto de vista climático, quanto vegetacional 

(Tabela 2). Este trecho, que corresponde à região II (Figura 2) ou médio rio Tibagi, pode ser 

secionado em dois intervalos distintos, de montante para jusante do rio, um com presença de 

planícies e altitudes entre 720 – 670m (Figura 2 d) e outro, com o rio completamente 

encaixado e sem planícies, com gradiente altimétrico de 630-520 m (Figura 2 e).  

O trecho onde o rio corre em lineamento tectônicos, mas ainda apresenta planícies 

(Figura 2 d), amostrado pelas áreas 10 – 12, possui uma razão entre a largura máxima da 

planície e do rio (PO) mais elevada do que na porção meandrante anterior (Tabela 2); quanto 

mais próxima de 1 (um), menor a largura da planície. As margens, no entanto, são alçadas, 

com ausência de solos hidromórficos. A área 10 (Figura 2), em específico, foi estabelecida em 

um capão de floresta que se desenvolve em relevo de encosta, com forófitos que alcançam 18 

m de altura e abriga, por amostragem, 50 espécies epifíticas (Tabela 2). Neste trecho do rio, a 

vegetação arbórea é concomitantemente influenciada por elementos da Floresta Estacional 

Semidecidual (FES), Floresta Ombrófila Mista (FOM) e Savana, imprimindo ao conjunto 

grande diversidade e fisionomia de relevante beleza. A riqueza de epífitos também é elevada, 

estando dentre as florestas do rio Tibagi com maior número de espécies registradas (Tabela 

2). Esta riqueza pode ser relacionada à ausência de inundações, devido ao soerguimento das 

margens, mas também à umidade fornecida pelo rio que apresenta, a partir deste trecho, 

corredeiras e cachoeiras, geralmente originadas por diques de diabásio que cruzam o canal 

transversalmente. Estes ressaltos topográficos, relacionados à grande perda de altitude do rio 

em pequenas distâncias (Figura 3), produzem forte aspersão e vaporização de água, o que 

aumenta a disponibilidade hídrica para as epífitas. 

As florestas das áreas 13 – 19, que compõem o trecho “e” (Figura 2), crescem em 

encosta, muitas vezes bastante íngremes, pois o rio está completamente encaixado. Inexistem 

planícies, o que está exposto na razão entre a largura máxima da planície e do rio (Tabela 2). 

As margens são, por vezes, formadas por grandes depósitos de matacões de diversos 

tamanhos, onde existe uma série de epífitas facultativas, ou seja, espécies que podem ser 

observadas crescendo sobre o solo ou rochas e, na mesma área, também crescem 

epidendricamente. Exemplificando, pode-se citar as piperáceas, como Peperomia alata Ruiz 
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& Pav. e Peperomia martiana Miq. e bromeliáceas, como Aechmea distichantha Lem. e 

Wittrockia cyathiformis (Vell.) Leme. Esta diversidade de substratos, associada à presença de 

cachoeiras, com o rio perdendo grande altitude em curtas distâncias (Figura 3), é fator de 

complexidade estrutural de hábitat, certamente colaborando nas elevadas riquezas epifíticas 

(Tabela 2). Outro fator de diversificação é a transição climática e o contato das unidades 

fitogeográficas. As florestas destas áreas foram enquadradas, na sua maioria, como vegetação 

de ecótono, definida considerando a florística da vegetação arbórea (dados não publicados), 

pois, a vegetação sob domínio da FOM vai sendo fortemente influenciada por elementos da 

FES (DIAS et al., 2002), além de encraves de Savana (HATSCHBACH; ZILLER, 1995). 

Considerou-se também a substituição do tipo climático Cfb pelo Cfa em direção à foz do rio 

Tibagi (IAPAR, 2009). Segundo Ab’Sáber; Marigo (2006), as faixas de transição podem 

apresentar, além de representações de elementos fitogeográficos das unidades de contato, 

elementos que nada têm a ver com as duas unidades principais. Neste sentido, a elevada 

riqueza de epífitos está relacionada com a ocorrência de duas bromeliáceas, Nidularium 

procerum Lindm. e Vriesea flava A.F.Costa, H.Luther & Wand., citadas como de ocorrência 

exclusiva na FOD (REITZ, 1983; TARDIVO, 1995; COSTA et al., 2004). 

Além das características transicionais de clima e vegetação, as florestas deste trecho 

são genuinamente protegidas, elevando muito o estado de conservação desta vegetação. As 

áreas 14 e 15, que apresentam riquezas dentre as máximas registradas (Tabela 2), possuem 

comunidades epifíticas floristicamente muito semelhantes (Figura 2). São áreas heterogêneas 

ambientalmente, com florestas crescendo em relevos com ressaltos topográficos intercalados 

por áreas planas, afloramentos de rochas e corredeiras com grandes extensões e proporções.  

Nestas áreas, com elevada riqueza de epífitos, existem árvores com grandes diâmetros 

e alturas (Tabela 2), assim como na área 19, padrão capturado pela análise de regressão 

(Tabela 3). Dentre os fatores ambientais empregados na análise, apenas o diâmetro dos 

indivíduos arbóreos se mostrou significativamente relacionado com a riqueza de epífitas nas 

áreas estudadas. Esta relação era esperada, pois grandes forófitos oferecem maior área para 

fixação das plântulas, maior possibilidade de formação de microclimas diversos, como 

também devem estar a um período maior de tempo crescendo na floresta. Outros estudos já 

demonstraram a relação do porte dos forófitos com a riqueza de espécies, como Yeaton; 

Gladstone (1982), Hietz; Hietz-Seifert (1995), Fontoura et al. (1997), Martin et al. (2004), 

Wolf (2005), Breier (2005), Flores-Palacios; García-Franco (2006), Bonnet et al. (2007) e 

Bonnet et al. (no prelo). O grande porte das árvores é, dessa maneira, o fator ambiental que 

promove aumento na diversidade alfa, ou seja, diversidade nas áreas de estudo. A presença e 
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o número de grandes indivíduos arbóreos existentes nas florestas estudadas têm um forte 

efeito na riqueza de epífitos e colabora no grau de substituição das espécies entre as áreas de 

estudo e entre regiões ambientalmente distintas do rio. A diversidade beta, que se baseia em 

gradientes ambientais, como aquele existente ao longo do rio Tibagi, é influenciada pelo porte 

das árvores, associado aos outros fatores ambientais que, em conjunto, promovem a 

heterogeneidade ambiental. Com o aumento da complexidade e heterogeneidade de hábitat, 

aumenta a diversidade de espécies, pois hábitats mais complexos oferecem mais nichos que 

hábitats mais simples. Considera-se que, na escala do rio Tibagi, a complexidade se dá, 

principalmente, pelo clima e por fatores geomorfológicos que, de modo geral, prevalecem 

sobre fatores locais, como por exemplo, o porte dos forófitos. Em florestas sob domínio da 

FES, mesmo com árvores de grande porte (Tabela 2), as restrições hídricas deste tipo 

climático, diminuem a diversidade epifítica. Em outras áreas, como a área 3 (em cânion), 

onde poucas árvores se estabelecem devido ao relevo escarpado, devido à predominância de 

substrato rochoso, e mantém baixos diâmetros (máximo de 28 cm), foram levantadas mais 

espécies epifíticas (30 espécies) do que em na área 9 (20 espécies), onde as árvores 

alcançaram 60 cm de diâmetro. Neste caso, mesmo com árvores pequenas, o microclima da 

área 3 (cânion), provavelmente, é fator que favorece a sobrevivência dos epífitos. Ao mesmo 

tempo, a baixa rugosidade do ritidoma e rápido crescimento das árvores (BENZING, 1990; 

AKINSOJI, 1990) são variáveis desfavoráveis para a formação de comunidades epifíticas 

diversas, como é o caso de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, que representou as 

maiores árvores na área 9.  

 

Tabela 3. Nível de significância, estimativa e erros dos parâmetros do modelo de regressão 

obtidos por componentes principais para o efeito do número de espécies de bromeliáceas. 

Coeficiente de determinação (R2) = 0,9697; erro quadrático médio (EQM) = 0,0237; número 

de observações (n) = 19. 

Fatores ambientais Prob > t Estimativa  Erro 
número mínimo dias chuva/ano  - - - 
menor umidade média mensal  - - - 
menor precipitação média mensal 0,1289 - - 
menor temperatura média mensal 0,9493 - - 
precipitação total 0,2730 - - 
altitude na área de estudo 0,7438 - - 
razão entre largura rio e a largura planície  0,3707 - - 
presença ou ausência de cachoeiras 0,8124 - - 
presença ou ausência de solos hidromórficos  0,5797 - - 
diâmetro à altura do peito máximo das árvores 0,0492 0,5685 0,2454 
altura máxima das árvores 0,1659 - - 
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Tabela 3. (continuação) 
Fatores ambientais Prob > t Estimativa  Erro 
densidade total das árvores 0,9059 - - 
número de espécies de árvores 0,6374 - - 

 

As áreas 18 e 19, enquadradas como sendo pertencentes ao domínio da FES (Tabela 

2), aparentemente, apresentam uma florística epifítica mais semelhante àquela registrada nas 

áreas com vegetação de ecótono, estando com elas agrupadas (Figura 2). Como as duas áreas 

estão situadas, respectivamente, em 550 m e 520 m de altitude, sugere-se que, para a flora 

epifítica, o início do domínio pleno da FES para a calha do rio Tibagi, de montante para 

jusante do rio, seja em 500 m de altitude.  

Exclusivamente na área 19 (foz do rio das Antas), foram registrados vários indivíduos 

de Aspidosperma polyneurum (dados não publicados) nas margens do rio Tibagi. Esta espécie 

apresentou maior carga epifítica na Floresta Estacional Semidecidual de São Paulo (BREIER, 

2005) e, no rio Tibagi, era colonizada por Sophronitis cernua, uma orquidácea em perigo de 

extinção para o estado do Paraná (HATSCHBACH; ZILLER, 1995). No entanto, 

representantes que alcançavam 40 m de altura e 81 cm de DAP foram eliminados, juntamente 

com todas as outras espécies florestais, para instalação das obras de uma usina hidrelétrica. 

Finalmente, a terceira região (Figura 2), ou baixo rio Tibagi (III), abrange locais com 

os menores pisos altitudinais e vegetação sob domínio da FES (Tabela 2). É formada pelas 

áreas 20 – 21, que apresentam florestas em encosta e leito do rio completamente encaixado, 

em 430 m de altitude (Figura 2 f), pela área 22, com pequena planície formando a margem, 

em 340 m de altitude (Figura 2 g) e pela área 23, composta por um conjunto de ilhas fluviais 

no município de Londrina (Figura 2 h), no mesmo patamar altitudinal.  

Nas áreas 20 e 21, com florestas em encosta e leito encaixado (Figura 2 f), o vale do 

rio Tibagi apresenta-se profundamente entalhado, o que resulta em diferenças altimétricas que 

alcançam 350 m entre o topo da encosta e o rio. A despeito da semelhança numérica destas 

áreas com as riquezas registradas na FOM (Tabela 2) e da presença de grandes indivíduos 

arbóreos, percebe-se visualmente que a abundância de epífitos nestes ambientes é muito 

menor do que nos demais a montante do rio. Esta análise é válida para toda a região do baixo 

rio Tibagi e está relacionado à menor disponibilidade hídrica, comprovadamente desfavorável 

para as plantas epifíticas. BORGO et al. (2002) citam o mesmo padrão para epífitos em 

floresta sob domínio da FES, no Paraná. Segundo Kreft et al. (2004), parâmetros climáticos, 

como a precipitação anual e sua distribuição ao longo do ano, podem ser considerados 

preditores da diversidade epifítica. Estudos mostram que o crescimento dos epífitos é mais 
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limitado pela água do que por nutrientes (LAUBE; ZOTZ, 2003), sendo as plântulas 

especialmente sensíveis à seca (ZOTZ; HIETZ, 2001). Apesar de a precipitação anual, nesta 

região, ser próxima a algumas regiões de Floresta Ombrófila Densa (BONNET; QUEIROZ, 

2006), a chuva ocorre de modo concentrado ao longo do ano (Tabela 2), com registro de 

períodos de 30 dias sem precipitação, além de menor umidade média mensal. Associando 

temperaturas médias do mês mais quente acima de 22ºC, típico do clima Cfa (IAPAR, 2009) e 

temperatura média mensal mínima de 15,4 ºC (Tabela 2), é provável que a vegetação epifítica 

desta região sofra mais restrição pelas condicionantes climáticas do que ocorre na região da 

FOM e ecótono.  

O número de espécies registrado nas áreas do baixo Tibagi, no entanto, é superior aos 

obtidos em outros estudos da FED (BORGO et al., 2002, 32 espécies; DETTKE et al., 2008, 

29 espécies), o que deve estar relacionado, principalmente, com a presença do curso de água 

para as florestas que ocorrem nas margens do rio. Em regiões com menor umidade, como é a 

de Londrina, é provável que a presença do rio seja muito mais importante na diversificação 

epifítica local do que em regiões como, por exemplo, próximas ao oceano, onde a umidade 

relativa do ar é constantemente mais alta. Na área de estudo da FES, a contínua evaporação da 

água, associada à neblina, que comumente se forma sobre o rio nas primeiras horas da manhã, 

são fatores de incremento da umidade do ar, o que favorece desproporcionalmente a 

diversificação de epífitos em florestas fluviais de regiões com predomínio de macroclima 

mais seco. 

 

Conclusões 

 

É alta a riqueza total de espécies epifíticas ao longo do rio Tibagi, sendo variável o 

número de espécies registradas nas áreas de estudo.  

As áreas de estudo com maior similaridade florística são aquelas com maior 

proximidade geográfica, o que possibilita a criação de três regiões floristicamente 

semelhantes ao longo do rio: alto, médio e baixo Tibagi. 

As áreas com menor riqueza localizam-se no alto Tibagi, onde prevalece o padrão 

meandrante livre do rio e onde as constantes inundações, a estrutura da vegetação arbórea e o 

alto grau de intervenção antrópica são desfavoráveis para a diversificação epifítica. 

As áreas com maior riqueza foram registradas no médio rio Tibagi, onde o clima é 

transicional e três unidades fitogeográficas estão em contato. Neste trecho, as florestas 

apresentam o melhor estado de conservação, com os maiores indivíduos arbóreos. O diâmetro 
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dos indivíduos arbóreos está significativamente relacionado com a maior riqueza epifítica nas 

áreas de estudo, indicando sua importância na ampliação da diversidade alfa. 

A substituição de epífitos ao longo do rio Tibagi é muito elevada, resultando em 

comunidades epifíticas muito distintas e muito importantes para a manutenção da 

biodiversidade do estado do Paraná. Esta elevada diversidade beta é resultado da 

heterogeneidade ambiental que, nas áreas estudadas, se expressa, principalmente, por 

associações distintas de condições climáticas com padrões geomorfológicos. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

A riqueza de plantas epifíticas ao longo do rio Tibagi é elevada, distribuída em trechos 

com maior e trechos com menor número de espécies. Predominam representantes de 

Orchidaceae, Polypodiaceae e Bromeliaceae, na forma de plantas que passam a vida inteira 

sobre os forófitos, padrão comum em levantamentos desta natureza.  

As áreas com maior similaridade florística são aquelas com maior proximidade 

geográfica, o que possibilitou a criação de três regiões e/ou unidades vegetacionais, de 

montante para jusante do rio: da Floresta Ombrófila Mista ou alto rio Tibagi, ecótono ou 

médio rio Tibagi e da Floresta Estacional Semidecidual ou baixo rio Tibagi. Estas apresentam 

distintas riquezas e composições florísticas, o que ressalta sua importância na conservação e 

manutenção da diversidade de epífitos no estado do Paraná. 

A FOM apresentou menor riqueza epifítica, padrão atribuído ao impacto das 

inundações e alto grau de intervenção antrópica nestas florestas. Por outro lado, a vegetação 

do ecótono apresentou maior número de espécies, o que está relacionado com o clima 

transicional e contato das unidades fitogeográficas, além do melhor estado de conservação das 

florestas, que apresentam grandes indivíduos arbóreos. O diâmetro dos indivíduos arbóreos 

está significativamente relacionado com a maior riqueza epifítica nas áreas de estudo, 

indicando sua importância na ampliação da diversidade alfa. 

A substituição de epífitos ao longo do rio Tibagi é muito elevada, resultando em 

comunidades epifíticas distintas. Esta diversidade beta é decorrente da heterogeneidade 

ambiental que, nas áreas estudadas, se expressa, principalmente, por associações distintas de 

condições climáticas com padrões geomorfológicos. 

 


