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Entender os fatores que norteiam a diversidade regional (gama) em ecossistemas 

naturais tem sido um dos principais objetivos dos estudos ecológicos. Essa 

diversidade, produto da interação entre diversidades alfa e beta, é influenciada por 

diversos fatores (geográficos, pedológicos ou climáticos) em diferentes escalas. Em 

uma abordagem inédita para as florestas estacionais deciduais, analisamos a partição 

da diversidade de espécies arbóreas para responder as questões: (I) qual a 

contribuição da diversidade alfa e beta para diversidade gama em diferentes escalas 

espaciais?; e (II) quais são os fatores que influenciam a diversidade beta entre 

fragmentos e paisagens? O estudo foi conduzido em 17 fragmentos de floresta 

decidual entre as regiões sudeste e nordeste do Brasil, distribuídos em seis distintas 

paisagens e distanciados por até 300 km. A riqueza de árvores e atributos pedológicos 

e climáticos de cada plots de 20 X 20 (três em cada fragmento) foi analisada. Para 

responder à questão I, realizamos uma análise de partição aditiva de diversidade nos 

níveis hierárquicos de plots, fragmentos e paisagens. Para responder à questão II, 

utilizamos modelo linear misto, no qual a similaridade de Sørensen entre cada par de 

fragmentos (e par de paisagens em outro modelo) foi utilizada como variável resposta 

e a distância geográfica e ambiental (os primeiros eixos de uma PCA com dados 

climáticos e outra com dados pedológicos) foram utilizadas como variáveis 

explicativas no modelo cheio. Como variável aleatória do modelo, utilizamos uma 

variável criada com base nos grupos formados por pares de fragmentos não repetidos. 

A diversidade beta entre paisagens explicou 70% da diversidade gama. A diversidade 

beta entre fragmentos foi mais explicada pela distância ambiental (10.06% pelo solo e 

5.41% pelo clima) que a geográfica (7.74%). Em maior escala, a diversidade beta 



 

entre paisagens não foi explicada pelas variáveis mensuradas. O pool total de espécies 

das florestas deciduais é fortemente afetado pela diversidade beta em diferentes 

escalas espaciais. Embora parte da diversidade beta possa ser explicada por fatores 

geográficos e ambientais (23.21%), a maior parte pode estar associada a processos 

históricos, como mudanças climáticas passadas e transformações nos padrões de 

ocupação das paisagens pelo homem, as quais proporcionam isolamento espacial e 

temporal das comunidades. Isso implica em maior diferenciação florística, 

principalmente em maiores escalas. (CAPES/FAPEMIG) 
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