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RESUMO 

Preterlde-se verificar ate que ponto tern validade 
ajustar um modelo linear da forma N = a SiJ que corre
lacione a area das ilhas (8) com a sua riqueza especifica 
em plantas vasculares (N). Procede-se assim para cada um 
dos arquipeJ.agos macaronesicos de per si e para a maca
ronesia no seu conjunto. 

Ensaw-se para os .190res um modelo de similitude 
para ajuizar das liga{:oes preferenciais de semelhan9a entre 
ilhas (ainda com base na sua riqueza em plmttas vasculares). 

ABSTRACT 

It is OUr purpose to verify until what point is valuable 
to ajust a linear model of the form N = a Sb wich relates 
the area of the islands (S) with their specific richness in 
vascular plants (N). We apply th.is method to each maca
ronesian archipelago and to macaronesia as a whole. 
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The apllicatiott of a similitude model is also experi
mented in order to judge the preferential connections of 
similarity among the islands of the Azores (based upon 
its richness in vascular plants). 

1. INTRODU<;AO 

o recurso a modelos matematicos para descrever duma 
forma simples e precis a fen6menos naturais, em particular 
no dorninio da ecologia vem sendo cada vez mais frequente 
e em muitos casos tem-se mostrado mcsmo indispensavel. 
DAGET (1979) refere que 0 surgimento duma disciplina nova, 
a Ecologia Materruitica, virada sobretudo para a interpre
ta(,'ao dos fen6menos biolOgicos na forma de modelos mate
maticos, e ja uma realidade. Estes modelos tern urn leque 
de ap1ica~6es praticamente inesgotavel e apresentam ainda 
segundo 0 mesrno autor as 5eguintes vantagens em rela(,'ao 
aos metodos classicos: 1) precisao, simplifica~ao e econo
mia de meios de descri930 dos fen6menos observados; 
2) possibilidade de interpola<,;iio e extrapola~ao para outras 
situa,,;:6es ·semelhantes; 3) introdU!;ao de conceitos novos 
em ecologia. 

Nao pretendemos com iS50 de modo algum defender 
que os modelos matematicos sao urna especie de panaceia 
para todos os males, apenas que se tern revelado muito 
uteis em muitas situa~6es e que em ecologia sao uma 
"ferramenta) de que nao se deve descurar 0 seu uso. 

No presente trabalho pretendemos verificar ate que 
ponto tem validade ajustar urn modele da forma .N = a Sb 
que conelacione a area das ilhas (5) com a sua riqueza 
especifica (N). 

Sabemos que em Zoologia" tern sido largamente utili
zados modeJos doste tipo. SegundQ PRESTON (1926) tais 

'" Vide Bibliografia. 

82 



DIVEH.sIDADE 1M FI,ORA DOS A{:ORES 

modelos sao validos para tddos os ecossistemas que respei
tam as seguintes oondit;6es: 

1. ecossistemas suficientemente isolados para que a 
sua fauna nao sofra qualquer pressao do exterior. 

2. ecossistemas compardveis do ponto de vista das 
suas densidades de povoarnento para o(s) grupo(s) 
animais considerados; 

3. ecossistemas em que a sua fauna tenha atingido 
ja estabilidade do ponto de vista da sua diversUi
Cat;aO e da extensao dos nichos ecol6gicos das 
especies. 

As ilhas sao ecossistemas isolados par excelencia e de 
facto grande parte dos estudos que tl!m sido feitos neste 
dominio referern-se a arquipeIagos. Porem apenas temos 
conhecimento da aplica~ao de modelos da forma N = a Sb 
para estudos faunisticos, 0 pr6prio Preston assim 0 faz 
transparecer. De qualquer modo e nossa inten<;3.o testar 
a sua aplioabilidade nos Ar;ores para exprimir a varia<;ao 
da riqueza especifica da sua flora, intra-arquipelago. 

2. VARIA(AO INTERILIlAS 
DA DIVERSIDADE FLORISTIC<\. 

A) Nos AQores 

No Quadro 1 sintetizamos os dados re.ferentes as 
dimens6es de cada uma das ilhas e aD numero de taxa 
(plantas vasculares) que ocorrero em cada lima dela·s, 
segundo PALHINHA (1966) e ERIKSSON et al. (1979). 
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QUADRO 1 

ArquipClago dos A~. Area aproximada das ilhas (S, kml) 
e n.O de especies vasculares ocorrendo em cada uma delas (N1 e N2) 

i 

IlhIl 
S 

(km2) Eri~;son "'r pal~a 
----... - - --- ----- --- --1 , 

s. Miguel 747 635 538 
Pioo 433 426 304 
Teroeira 400 541 415 
S. Jorge 246 356 315 
Faial 172 526 377 
Flores 143 349 302 
Santa. MarJa 97 348 249 
Graciosa 62 221 166 
Corvo 17 200 157 

--. 

I 
2317 3602 2823 

, , 

A analise do Quadro 1 mostra que a riqueza especifioo 
aumenta «gross~ modo» com a superride das iilias, para 
encontrar a rela((ao matematica que existe entre N e S 
foi estudada a correla~ao entre os seus logaritmos. Os 
coeficientes de corrda<;ao de Pearson, entre log N] e N21 

e log S, calculados por 

r = .. ------ ---
V-~ (x-xY 1: (y-y)l 

foram respectivamente r1 = + 0.888 e rl = + 0.908, ambos 
altamente significa.tivos para n = 9 conforme compara<;ao 
CDm os vaJores do Quadro 2. 
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QUADRO 2 

Limites de signifidlncia do coeficiente de correla~im T 

para diferentes valores de n e de p 

Limites de significlncia de r 

n 
lCoefic. de segurauc;a toefic. de seguran~ I 
I p. :::: 0.95 I p = 0.99 i 

- 4 - , 0.95 I 0.99 

5 0.88 0.96 
6 0.81 0.92 
7 0,75 0.87 
8 0.71 0.83 
9 Q~ 0.80 

10 0.63 0.76 

A recta de regressao de log N em log S calculada pelo 
metodo dos quadrados minimos tern por equac;ao: 

i) usando os valores de NI (ERIKSSON et al., 1979) 

log N = 1.9 + 0,305 log S (1) 

ou seja pOT transforma~o logaritmica 

N = 79.43 SO.305 

Por outro lado e para urn risco igual a 0.05 J calculado 
o desvio padIiio d = 70,85, chega-se ao seguinte modelo 
probabilistico 

N =79.43 SO.305 + 141.70 

85 



JOSll: NORBERTO B'RANDXO OLIVEIRA 

li) usando OS valores de N2 (PALHINHA, 1966) 

log N = 1.766 + 0.317 log 8 (2) 

que e equivalente por transfonna<;:ao Jogaritmica a 

N = 58.34 8°·317 
(modelo deterrninistico) 

19ualmoote para urn risco igual a 0.05 e calculado 0 

desvio pacirao (J' = 54.10 se chega ao seguinte modelo 
probabilistico 

N = 58.34 8°·317 ± 119.02 

a melhor ajustamento entre N e 8, dado pelas equa
c;6es (1) e (2) pennite calcular os valores te6ricos de 
N'l e N'2 que construn do Qoo.dro 3. 

QUADRO 3 

Valores dos logarftmos de S, de N1 e N2, e de N'l e N'~ 
estes ult.irnos cak:ulados por (1) e (2) respectivamente 

S. Mi~uel 2.873 2.803 2.731 597.51 475.13 ,i 

Pico 2.636 2.629 2.4&4 50S.96 399.70 ' 
Terccira 2.602 2.733 2.618 493.87 389,78 
S. Jorge 2.391 2.551 2.498 425.81 334.11 
Faial 2.235 2.721 2.576 381.79 298.28 
FJores 2.lSS 2.542 2.480 360.87 281.32 
Santa Maria 1.987 2.541 2.396 320.59 248.76 
Gracios.a 1.792 2.344 2.220 279.68 21S.B5 
Corvo 1,230 2.301 2.196 188.48 14312 i 

-.~- .. - !- .--!-.--.- -- ( 
Total 19.901 23.165 I .. 22.199 ~554.:S6 2786.15..1 

.-- --... 

OL 
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Na Fig. 1 representamos graficamente 0 modelo linear 
obtido para a conjunto dos 9 pontos conhecidos (N ,S). 

FIGURA 1 

Modelo linear ajustado aos 9 pontos representando a rlquezo. 
especijica das 9 iZhas dos A~ores em tun~iio do. Slta. superfide 
(coordenadas logaritmicas e valores de N de ERIKSSON, 1979) 

LOG N 

2.8 

2 .6 

2.4 

2 .2 

2 .0 

1.8 

~ 
LOG S 

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3 .0 

B) Nos outros arquipeZagos macaronesicos 

A1adeira 

No Quadro 4 sintetizamos os valores relativos a super
fide (S e log S) e ao nfunero de taxa vasculares (N e log N) 
ocorrendo em cada uma das ilhas. 

Da analise do Quadro 4 constata-se que a riqueza espe
dfi.ca aumenta «gross~ modo» com a superffcie das ilhas, 
porem 0 coeficiente de correla~ao entre log N e log S a 
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QUADRO 4 

Arquipelago da Madeira. Area aproximada das flhas (knv), numero 
de especies ocorrendo em oada urn delas e respectivos logaritmos 
.--------.. --~----- ~-----.------ ----.-----

Ilhas s N log S logS 

---···-1--····_--1----

Madeira 738 113-5 3.055 2.868 
Porto Santo 50 442 2.645 1.700 
Desertas ; 3.8 143 2.238 0.560 

i_~eIVag~ ___ _ I _~. :.......... __ 9_2 _ _ _ _ 1_.9~4_· _ __ ~._44_7_. 
que se chega r = + 0.607 e muito baixo para n = 4, nao 
sendo significativ-o (Quadro 2). 

Canarias 

No Quadro 5 sintetizamos os valores para este arqui
pelago, relativos it -superficie de cada uma das ilhas e ao 
numero de taxa V'asculares ocorrendo ern cada uma delas. 

o coeficiente de correla!;ao entre log N e log S e 
r = + 0.648 valor baixo para n =7. 0 que mostra nao ter 
significado estatistico aquela correla~o. 

QUADRO 5 

Arqulpelago das Oanarias. Areaaproximada de cada uma das 
IJhas (km2) e ntunero de cspecies vascuIrures ooorrendo nestas 

.. _ - _. 

I 
Ilhas S N logN logS 

1-"- -' I Tenerife 2057 3.132 3.313 1356 
I Fuerteventura 1722 605 2.782 3.236 
Gran Oamlria 1533 1306 3-.116 3.186 
Lanzarote 806 601 2.779 2.906 
Palma 704 800 2.903 2.848 
Gomera 354 811 2.909 2.549 
Hierro 278 560 2.748 2.444 
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Cabo Verde 

No Quadro 6 sintetizamos para este arquipelago os 
val ores relativos a superficie das ilhas, taxa ocorrendo 
ern cada uma delas e N' calculados par (3). 

QUADRO 6 

Arqui¢lago de Cabo Verde. Area aproximada das ilbas, numero 
de taxa em ca.da uma delas e valores de Nt calculados por (3.) 

....... -. 

I I Ilhas S N logN logN N' ! 

...... - _._-------

Santiago 991 378 
I 

2.577 2.996 431.74 
Santo J\nliio 779' 481 2.682 , 2.892 321.33 
Boavi.sta 620 148 1.170 2.792 242.83 
Fogo 476 324 251l 2.678 175.58 
S. Nicola'll 343 2E7 2.458 2535 117.45 
Maio 269 9S 1.978 2.430 87.17 
S. Vktmte 227 268 2.428 2.356 70.78 
Sal 216 107 1.029 2.334 66.59 
Brava 64 102 

, 
1.009 1.806 14.97 ! 

Santa Lm:ia 35 37 1.568 1.544 7.14 
, 

--------

I 

! 

, 

Para 0 arquip61ago de Cabo Verde e para os valores 
constantes do Quooro 6 0 valor do coeficiente de corre
la~ao entre l-og N e log S e r = + 0.684 valor significativo 
para n = 10, com Uill coeficknte de segurao9a p;:::: 0.95. 

A recta de Tegressao de log N em log S. calculada pelo 
metodo dos q.uadrados minimos, tern por equa9ao 

log N = 1.047 + 1.227 log S (3) 

au par transforma9ao logaritmica 

N = 0.091 SUZ1 

(modelo detenninL~tico) 
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Por outro lado e para urn risco de 0.05, calculado 0 

desvio padrao 0" = 98.05 e 0 seguinte 0 modelo probabi
Iistico a que se chega 

N = 0.091 Sl.2.'!7 ± 21.71 

Na Fig. 2 representamos graficamente a modela linear 
obtido para a conjunto dos 10 pantas conhecidos (N ,S). 

FIGURA 2 

Modelo linear ajustado aos 10 pontos conhecidos e representando 
a riqueza especifica das 10 ilhas do arquipeJago de Cabo Verde 

em hm9ao da sua superficie (COOJ:'delladas logarftmicas) 

2,6 LOG N 

2.4 

2.2 

2.0 

1.8 

1.6 .. 
1,4 

1.2 

1.0 • • 
LOG S Lp __ ~ __ L-__ i-__ L-__ L-__ ~ __ ~ __ L-__ L-__ ~ __ ~ ___ 

1.2 1.4 16 1.8 2.0 2.2 24 2.6 2.6 3.0 

C) Conciusoes 

Nos A90res a riqueza especifica das suas ilhas em 
plantas va:sculares aumenta claramente com a superffcie 
destas. as coeficientes de correla~ao oncontrados entre 
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log N e log S sao assim como seria de esperar positivos, 
mas mais importante do que isso, sao altamente signifi
cativos, r1 = 0.888 e r 2 = 0.908, valores muito mais eleva
dos que 0 limite de slgnificfmcia de r mesmo para urn 
risco de apenas 1% (r = 0.80, Ouadro 2). 

au 

A equa~ao que melhDr exprime N em fun<.;ao de S e 
N = 79.43 s<' .. 105 

(para as dartos da PALHINHA, 1966, respeitantes 
a distribui~ao dos taxa pelas varias 11has) 

N = 58.34 0.317 

(para as dados mais recentes de ERIKSSON, 1979) 

Para Cabo Verde a coeficicnte de correla~ao entre 
log N e log S, r = + 0.684, embora nao tao elevado como 
no oaso dos A~ores e ainda significativo para urn coefi
ciente de seguran9a P = 0.95 (Quaroo 2). 

A equa~ao que melhor exprime N em fun~ao de S e 
N = 0.91 51.227 

Para as restantes arquipelagos macaronesicos, Madeira 
e Canarias, embora a riqueza especifica das suas ilhas 
pareqa aumentar com a superficie destas, as coeficientes 
de correla<;ao encontrados entre log N e log S, sao baixos 
e sem Significado estatistico. Nao se torna assim possivel 
para Madeira e Canarias adaptar um modelo matcmatico 
linear, valida neste dominic, como 0 fizemos para A<;ores 
e Cabo Verde. 

Sobre as razoes, par certo discutiveis, desta diferenqa 
entre arquipclago com tantas caracteristicas em comum, 
apenas adiantamos que devem for<;osamente estar relacio
nadas com 0 cumprimento au nao dos «principios 2 e 3 
de Preston que condicionam a validade de aplica930 de 
modelos deste tipo (pag. 1). 
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3. VARIA<:AO ADENTRO DA NlACARONESIA 
DA DIVERSIDADE FLORtSTICA 

No Quadro 7 sjntetizamos para a maoaronesia os 
valores relativos Ii area de cada urn dos arquipelagos, 
distancia destes ao continente mais proximo e olimero total 
de taxa vasculares e ll1.1mero medio destes pOl' 100 km2

• 

QUADRO 7 

Macaronesia. Area aproJdma,da dos diversos arquipelagos. 
sua distAncia ao continente rnais proximo e numero total 

e medio de taxa. vasoular:es por 100 kro2 

I A~,e, IMadci+-abO veroe l~~ 
--1-----' -_. 

Distiincia continente I l 
mais prOximo _ 1600 1187 
Area aproximada i 2317 800 
Total de ta.'Ca I 858 815 
Taxa/lOa km2 i 3.7.03 145.60 

500 
3985 
699 

17.54 

115 
7273 
2076 
28.54 

Para a MaoaronCsia na sua globalidade 0 coeficiente 
de correla9ao entre log N e log S e r = + 0.298, valor 
muito baixo e de modo nenhum significativo para n = 4. 
Par outro lade 0 coeflciente decoITela~o entre os 
~lores para cada arquipelago da riqueza especffica media 
(taxa/IOO km2

) e as distandas daqueles ao continente mais 
proximos e r = + 0.567, valor tambem baixo e nao signi
ficativo. Curiosamentc 0 facto deste Ultimo coefidente 
ser positivo traduz urn aumento da riqueza especifica com 
o afastamento em rela~o aos colltillcntes. 

Na Figura 3 numa panorimica geral, representamos 
para AlYores e Cabo Verde as rectas de regressao de 
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FIGURA 3 
Rectas de regressao para A<;ores e Cabo Verde de log N em log S. 
ConjUlllto de pontos (log N, log S) conhecidos para Madeira e Can:i.rias 

LOG N CtJ 
5.0 <:l 

C C 
2.8 

C 

2.6 

2.4 

2.2 <:l 

2.0 <:l 

1.8 CABO 

VERDE 
1.6 

1.4 

1.2 o MADEIRA 
o CANARIAS 

1.0 
::; LOGS 
ljl 

0.4 0.5 0.6 O.B 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 

log N em log S, enquanto para Madeira e Canarias por 
nao ser significativa a correla~ao entre log N e log S se 
represent-am apenas os pontos coohecidos. 

4. ENSAIO DUM MODELO DE SIMILITUDE 
AOS AQORES PARA AJUIZAR DAS LIGAQOES 
PREFERENCAIS DE SEMELHAN~A ENTRE ILHAS 

Com base na composi<;ao floristica global de cada 
uma das ilhas dos A<;ores a partir de ERIKSSON et al. (1979) 
vai-se por uma analise do tipo Q definir os diferentes 
gr:aus de similaridade entre os objectos (ilhas). No essen
cial a metodologia e identica a seguida em OLIVEIRA (1984). 
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Usamos coeficientes de similaridade: 

1) coeficiente de similaridade de JACQUARD 

1 = a 
a+b+c 

2) coeficiente de simiJaridade de SOR~NSEN 

2a 
S= --- --

2a + b + c 

3) coeficiente de correl~ao de ponto 

ad - be 
r= 

V (a + b) (c + d) (a + c) (b + d) 

em que a e 0 Tlfunero de especies (descritores) presentes 
simultaneamente nas duas ilhas (ob;ectos) em confronto 
11 e 12; b e 0 numero de especies presentes em 11 e ausentes 
em 12; ceo numero de especies presentes em 12 e au sen
tes em II enquanto d e 0 mimero de espedes presentes 
no qmjunto (total) mas ausentes em 11 e 12" 

Tanto 0 coeficiente de similaridade de Jacquard como 
a do Sorensen, sao do mesmo tipo (sem duplos zeros) 
porque comparam os objectos dois a dois, sem considerar 
o grupo de objectos em que aqueles se eneontram inse
ridos. Nao entendem por isso SCI' de considerar para efeitos 
de cilculo 0 d. Ambos estes coeficientes variam entre 0 
(dessemelhan~a total) e 1 (identidade absoluta). Eles sao 
iguais a zero quando os objectos nao tern qualquer des
eritor comum, ou seja a =0; e sao iguais a 1 quando nao 
existem descritores num dos objectos que rulo existam 
tambem no outro, ou seja b = 0 e c = o. 

o coeficiente de correla~ao de ponto e urn coeficiente 
de duplos zeros. que considerando para efeitos de calculo 
o d, aquila que mede na pratica e a similaridade entre 
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cada dois objectos atraves dos seus descritores mas rela
cionando-os sempre com a totalidade dos objectos atraves 
da totalidade dos descrltores. Este coeficiente tem uma 
amplitude maior, variando de - 1 (dessemelhanr,:a total) 
a + 1 (identidade absoluta). 

o coeficiente de correla<;:ao de ponto e algumas vezes 
criticado quando se discute ate que ponto e valido consi
derar alguma similaridade entre objectos cuja unica seme
lhanc;:a e nao apresentarem em comum nenhuro dcscritor. 

o coeficiente de correlac;:ao de ponto e tambem utili
zado em amlises do tipo R e tern a vantagem em relac;:ao 
aos coeficientes de Jacquard e Sorensen, do seu limite 
de significancia (xl) poder ser determinado. 

Este e dado, para uro risco de 0,05, por: 

sendo p 0 nlimero total de descritores. 
No caso presente vem x? = 0.0669, ja que p = 8S8, 

pelo que se devem considerar significativas todas as liga
¢es de similaridade estabelecidas a urn nive! igual ou 
superior a 0.0669. 

Depois de calculados os indices de similaridade por 
Jacquard, Sorensen e 0 C. C. Ponto, elaboramos as respcc
tivas matrizes de sirnilaridade. A interpretac;:ao destas e 
feita pela elaborac;:ao de dcndrogramas. 

o metoda de agrega~ao usado e 0 da similaridade 
media (DAGET, 1979) 

~(j1{} :::: 0.5 ~ + 0.5 d ik 

Para construir os dendrogramas a partir da liga9ao 
media utilizou-se 0 metodo das matrizes reduzidas 
(ORLOCCI, 1978). 
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Seguem-se as resultados obtidos: 

JACQUARD; semi-matriz e deudrograma 

Mac Mig Ter Gra Jor Pic Fai Flo 

Mig 0.454 

Ter 0.474 0.620 

Gra 0395 0315 0349 

Jor 0.495 0.495 0547 0.Ml7 

Pic 0.480 0.532 0.593 0.371 0.6U 

Fai 0.454 0.557 0.619 0340 0.529 0.600 

flo 0.455 0.473 0.506 0.370 0.591 0.591 0.538 

Cor 0.350 0.285 0.326 0.341 0.426 0.379 0.340 0.480 

0.3 

I 

I 0.4 .g 
.a 

I 0.5 '; 
I I ] 

~ 0.6 <Ij 
~ 

-8 
0.7 ~ 

Z 
0.9 

0.9 

1.0 
Pic Jor Flo Fal Ter Mig Mar Gra Cor 
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SOlUlNSEN; semi-matrit. e deudrograma 

Mar Mig Ter Gra Jor Pic Fai Flo 

Mig 0.625 

Ter 0.643 0.765 

Gra 0.566 0.428 0.517 

Jor 0.662 0.662 0.707 0.558 

Pic 0.649 0.695 0.744 0.541 0.760 

Fai 0.625 0.716 0.764 0.507 0.692 0.750 

Flo 0.626 0.642 0.672 0.540 0.743 0.743 0.661 

Cor 0.518 0.44.3> 0.491 0.508 0.597 0.550 0.507 0.648 

I 
1 1 

,.-L- r---

Fai Mig Ter Pic Jor Flo Mar Ora Cor 
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COEFICIENTE DE CORRELAyAO DE PONTO; 
semi-matriz e dendrograma 

Mar Mig Ter Gra Jor Pic Fai Flo 

Mig 0.268 

Ter 0.327 0.297 

Gra 0.387 0.252 0.318 

Jor 0.427 0.308 0.453 0375 

Pic 0.371 0.275 0.440 0.348 0.569 

Fai 0.291 0.122 0.378 0.2B4 0.421 0.459 

Flo 0.369 0.309 0.384 0.348 0.564 0.544 0.448 

Cor 0.342 0.323 0.319 0.350 0.464 0.401 0347 0.542 

___________________________________ 0.0 

limite de significancia - 0.0669 

0.1 

0.2 

I 0.3 I 
OA ~ 

I 0.5 1 
0.6 -8 

'!U 
:~ 

0.7 Z 

0.8 

0.9 

Cor Ro Pic Jar Gra Mar Ter Fal Mig 1.0 
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CONCLUSCES 

Sao muito semelhantes as resultados (dendrogramas) 
obtidos usando as coeficiootes de similaridade de Jacquard 
e Sorensen e isto porque estes dois coeJicientes sao tambem 
muito semelhantes e do mesmo tipo (sem dupIos zeros). 

o dendrograma obtido a partir do coeficiente de carre
la9ao de ponto e no ponnenor algo diferente dos outros 
dois mas apresenta contudo algumas semelhan9as globais 
com aqueles. 

Assim, em qualquer dos casos, Pico, S. Jorge e Flores 
sao ilhas com maiOI-es afinidades floristicas entre si 
enquanto Faial, Terceira, S. Miguel constituem outro grupo 
tambem com bastantes afinidades (menos pastas em evi
dencia pelos resultados do coeficiente de correla9ao de 
ponto). 

Em rela9ao a Graciosa, Corvo e SaJlta Maria os resul
tados sao diversos. Segundo os coefidentes scm dupios 
zeros concluimos que estas ilhas tern maio res semellian<;:as 
entre si do que as restantes, enquanto peIo coeficiente com 
dupIos zeros somos levados a acreditar que Graciosa e 
Santa Maria apresentam grande afinidade floristica entre 
si, mas 0 Corvo e mais semelhante ao gn.l.po Flo-Pic-Mig 
do que a Gra-Mar. 

Como conclusao final fica-nos a certeza, face aos resul
tadns, de que mais importante do que. a proximidade 
geografica entre ilhas para condicionar a maior au menor 
semelharH;a entre estas e a diversidade de nichos ecol6-
gicos disponiveis em ·cada uma das ilhas (estreitamente 
relacionada com a distribui9ao por esca16es de altitude cIa 
sua superffcie total, tipos de solo, ocupa.t;ao do solo, etc.). 
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