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As florestas nebulares ocorrem em grandes altitudes, onde as condições climáticas 
ocasionam a ocorrência frequente de nuvens e neblina ao nível da vegetação. Geralmente 
apresentam uma composição de espécies e estrutura arbórea diferentes das florestas 
tropicais em menores altitudes. Nesse trabalho, o objetivo foi investigar a relação entre o 
gradiente florístico do estrato arbóreo e variáveis edáficas em capões de floresta nebular no 
Parque Estadual da Serra do Papagaio (PESP). O PESP fica localizado ao sul de Minas 
Gerais e apresenta vegetação composta principalmente por Florestas Ombrófilas e campos 
de altitude. Foram estudados 10 capões de floresta nebular onde foram alocados 10 
parcelas de 10m x 20m por capão. Em cada parcela, foram amostrados todos os indivíduos 
arbóreos com circunferência a 1,3m do solo ≥15,5cm. O gradiente florístico foi investigado 
através de uma análise de ordenação por NMDS utilizando o índice de Bray-Curtis. Para a 
avaliação das variáveis químicas e físicas do solo em cada parcela foram coletadas 
amostras compostas de solo superficial. A relação entre o gradiente florístico e as variáveis 
edáficas foi feita de forma indireta, correlacionando-se as variáveis e os eixos da NMDS. 
Variáveis que apresentaram valores de inflação acima de 10 foram retiradas previamente 
da análise. A contribuição relativa das variáveis edáficas e da estrutura espacial dos dados 
para explicar a variação na matriz florística foi avaliada por uma análise de partição de 
variância. Foram encontradas 89 morfoespécies arbóreas. Das 16 variáveis edáficas 
estudadas, apenas 4 apresentaram correlações significativas com os eixos da NMDS: 
altitude, cálcio, saturação por bases e porcentagem de silte. No entanto, as variáveis 
ambientais foram capazes de explicar apenas 2% da variação nos dados florísticos, 
enquanto a estrutura espacial foi responsável por 11% e o efeito conjunto das variaveis 
ambientais e estrutura espacial foi responsavel por 2%. A maior parte da variação, 85%, 
não pode ser explicada. Dessa forma pode-se concluir que o gradiente florístico na 
comunidade arbórea dos capões de floresta nebular estudados não está relacionado as 
variáveis edáficas. A estrutura espacial pode explicar uma parte da variação, o que pode ser 
devido à proximidade entre os capões. Novos estudos, que incluam outros fatores, são 
necessários para um melhor entendimento do gradiente florístico dos capões de floresta 
nebular no PESP. (CAPES; CNPq; FAPEMIG). 


