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A variação na riqueza e composição de espécies em escarpas rochosas pode ser 
influenciada pela escala espacial e pela matriz florestal na qual estes afloramentos 
estão inseridos. Em escarpas associadas à Floresta Atlântica essa variação pode estar 
relacionada também às diferentes fisionomias desse domínio. A diversidade de 
espécies em função da escala espacial e dos padrões de distribuição de comunidades 
pode ser analisada através da partição aditiva da diversidade, método que avalia a 
diversidade dentro (α) e entre comunidades (β). O objetivo da pesquisa foi avaliar a 
variação espacial das comunidades de bromélias e cactos em escarpas rochosas 
associadas a duas fisionomias da Floresta Atlântica. O estudo foi realizado no sudeste 
de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul, em escarpas associadas à Floresta 
Ombrófila Densa e à Floresta Estacional. Em cada fisionomia foram selecionados seis 
sítios e em cada sítio duas unidades amostrais, totalizando 24 unidades, sendo 12 em 
cada fisionomia. Para avaliar a partição da diversidade foram considerados os 
seguintes níveis hierárquicos: fisionomias florestais, sítios e unidades amostrais. A 
base de dados foi analisada tendo como diversidade alfa (α) a variação da riqueza 
dentro das escarpas; beta 1 (β1) entre as escarpas; beta 2 (β2) entre os sítios e a beta 3 
(β3) entre as fisionomias. Utilizou-se um modelo nulo para avaliar se os componentes 
da diversidade diferem do que seria esperado ao acaso. As análises foram realizadas 
no software R. Identificou-se 24 espécies de Bromeliaceae e 10 de Cactaceae. Através 
da partição aditiva da riqueza observou-se menor diversidade α quando comparada 
aos valores esperados se os indivíduos estivessem distribuídos aleatoriamente. Porém 
os componentes da diversidade beta apresentaram aumento na diversidade de acordo 
com o aumento do nível hierárquico, sendo maiores do que os esperados pela hipótese 
do modelo nulo. Esses resultados mostram a importância dos componentes β2 e β3 
tendo em vista que estes apresentaram as maiores variações na diversidade de 
espécies (46,6% e 25,0%, respectivamente), enquanto α e β1 tiverem uma menor 
porcentagem (18,2% e 10,2%, respectivamente). Esse aumento ocorre possivelmente 
porque β2 e β3 abrangem uma maior escala espacial, o que possibilita a presença de 
nichos diferenciados, a ocorrência de espécies raras e adaptadas a estes nichos, 
indicando também a influência de fatores ambientais na dispersão e no 
estabelecimento das espécies.  
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