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No extremo norte da Amazônia, as florestas estacionais estão localizadas principalmente nas 
áreas de tensão ecológica do estado de Roraima, englobando quase todo o conjunto de florestas 
que fazem contato com o maior contínuo de Savana da Amazônia. Essas florestas representam 
um mosaico de diferentes fitofisionomias que se sucedem na paisagem muitas vezes em 
transições abruptas em resposta ao gradiente edáfico-topográfico. No entanto, ainda 
permanecem desconhecidos os processos ecológicos que atuam sobre a seleção das espécies 
coexistentes e a distinção dessas florestas. A análise das relações filogenéticas entre as espécies 
pode fornecer informações que permitem inferências sobre o processo de montagem e evolução 
das florestas. Baseado nessas relações, a estrutura filogenética das florestas podem ser 
classificadas em dispersa, agrupada ou aleatória. O objetivo deste trabalho foi analisar a 
estrutura filogenética de três tipos florestais da Estação Ecológica Maracá- RR (Floresta 
Ombrófila Aberta - Ab, Floresta Estacional Semidecidual – Fb e Floresta Estacional Decidual -
Cb) e verificar o mecanismo ecológico associado à coexistência das espécies em cada uma 
delas. O banco de dados analisado foi composto pelos resultados de todos os estudos que 
avaliaram a estrutura florestal em Maracá. No total foram utilizadas 31 amostras (Ab = 13, Fb = 
9 e Cb = 9). As matrizes filogenéticas foram construídas por meio do software Phylocom e os 
parâmetros filogenéticos diversidade, riqueza e a estrutura filogenética (determinada a partir da 
distância filogenética média padronizada) foram calculados no R Statistical Software utilizando 
o pacote Picante. As florestas foram comparadas em relação aos parâmetros filogenéticos por 
meio de análises de variância. A floresta decidual apresentou menor diversidade e riqueza 
filogenética em comparação com as demais florestas e foi caracterizada pela estrutura 
filogenética agrupada. As florestas semidecidual e ombrófila tiveram estrutura filogenética 
aleatória e dispersa respectivamente. A variação na estrutura filogenética entre as florestas 
estacionais do norte da Amazônia indica a ação de diferentes mecanismos ecológicos sobre a 
organização dessas florestas. O padrão agregado na floresta decidual provavelmente foi 
induzido pela ação de filtros ambientais como solos com alta concentração de magnésio e mal 
drenados, nas demais florestas, a competição parece ser um importante mecanismo atuante. 
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