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Em áreas fisionomicamente semelhantes, fatores abióticos como a existência de barreiras geográficas e a 
própria distância, são cruciais para determinação da similaridade florística. Diante disso o presente estudo 
objetivou verificar a similaridade florística (flora arbórea) de oito fragmentos de Floresta Tropical Estacional 
Decidual, distribuídos em lados opostos do Rio São Francisco, localizados no norte de Minas Gerais. Para 
a execução do trabalho foram utilizados dados de levantamentos in loco e listas florísticas disponíveis na 
literatura. Como instrumento de análise, foi utilizado o índice de similaridade de Sørensen, no qual o índice 
foi relacionado com as distâncias entre as áreas, através de uma regressão simples, e utilizado em uma 
analise de agrupamento. As analises de regressão demostraram que áreas mais próximas são mais seme-
lhantes que áreas mais distantes, tanto do lado esquerdo do rio (F(1,4) = 21,864; R² = 0,845; p< 0,01), quanto 
do lado direito (F(1,4) = 7,897; R² = 0,664; p< 0,05). Entretanto, avaliando-se os oito fragmentos juntos, não 
foi encontrada uma relação entre distancia e similaridade (F(1,26) = 0,736; R² = 0,028; p> 0,05). O padrão de 
similaridade florística, resultante da análise de agrupamento, mostrou que a composição florística de alguns 
fragmentos situados à margem esquerda difere dos fragmentos da margem direita, inclusive os mais pró-
ximos entre si. Estes resultados corroboram a hipótese que o rio possa atuar como barreira geográfica na 
distribuição e dispersão de espécies. Porém, em determinadas áreas, distantes geograficamente, houve 
uma razoável similaridade florística, sugerindo que outros fatores (características intrínsecas, como o tipo de 
solo), além de barreiras e distancias entre áreas, exercem forte influência na vegetação.
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