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Espera-se que a coocorrência de espécies em pequenas escalas espaciais não seja aleatória em 
relação ao parentesco filogenético e à similaridade funcional. Por um lado, espécies 
filogeneticamente próximas que ocorrem juntas e experimentam condições ambientais 
similares devem compartilhar traços fenotípicos devido aos filtros ambientais. Por outro, 
espécies que são funcionalmente similares não devem ocorrer juntas por causa da exclusão 
competitiva. Amostramos um cerrado sensu stricto no sudeste do Brasil para testar se a 
coocorrência das espécies de arbustos e árvores em pequenas escalas espaciais é funcional ou 
filogeneticamente estruturada. Medimos a altura, a área basal, a área foliar específica, a 
concentração de macro e micronutrientes foliares, a densidade específica dos ramos, a 
espessura da casca e a massa foliar seca de todas as espécies arbustivo-arbóreas (DAS 
50 parcelas de 25 m2. Para as 54 espécies amostradas, construímos uma árvore filogenética e 
testamos se os traços funcionais eram conservados. Calculamos entre todos os pares de 
espécies a distância filogenética, as diferenças nos valores médios dos traços funcionais e o 
grau de coocorrência (índice de Schoener). Procuramos por correlações entre o índice de 
coocorrência de espécies e (1) as diferenças funcionais e (2) as distâncias filogenéticas com o 
teste de Mantel. A mudança no valor dos traços ao longo da filogenia não foi diferente do 
esperado pelo acaso. Não encontramos valores significativos entre o grau de coocorrência e a 
distância filogenética. Contudo, encontramos correlações negativas entre a coocorrência das 
espécies e a diferença nos traços funcionais foliares e nas concentrações de nutrientes. Logo, 
embora a exclusão competitiva possa ser maior em escalas espaciais pequenas, há evidências 
do papel predominante dos filtros ambientais na determinação da coocorrência de espécies de 
árvores funcionalmente similares no cerrado. Sugerimos que, quando os traços são 
aleatoriamente distribuídos na filogenia, o parentesco filogenético das espécies não apresenta 
nenhum efeito na determinação da coocorrência. Portanto, a proximidade filogenética e a 
similaridade funcional não parecem limitar a coocorrência em escala espacial pequena de 
espécies arbustivo-arbóreas de cerrado. 
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