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A Bacia do Rio Doce (BRD) é a maior bacia hidrográfica inteiramente dentro do 
domínio da Mata Atlântica e possui uma altíssima diversidade de plantas que está em 
risco pelo desmatamento, fragmentação e outras ameaças, das quais o desastre de 
Mariana em novembro de 2015 é a mais notável. Entender como essas riquíssimas 
comunidades de plantas foram formadas é fundamental para manejá-las e conservá-
las futuramente. A BRD possui grande variação de altitude, uma variável que pode 
atuar como filtro ambiental e, consequentemente, influenciar a distribuição e 
composição de espécies. Este trabalho teve como objetivo testar a influência da 
variação altitudinal na composição de espécies nas comunidades de plantas da BRD 
sob a hipótese de que a similaridade florística entre elas está relacionada com a 
altitude. Foram analisadas 73 comunidades com 1.944 espécies arbóreas, obtidas a 
partir do banco de dados NeoTropTree. A similaridade entre as comunidades foi 
calculada pelo índice de Bray-Curtis com base em matriz de presença e ausência, 
gerando um dendrograma por análise de agrupamento usando o algoritmo WPGMA. 
Foi feito um teste de Mantel com o objetivo de avaliar a correlação entre a matriz de 
dissimilaridades (1-Bray Curtis) e a diferença altitudinal entre as comunidades. Todas 
as análises foram feitas no programa RStudio 1.1.432. O dendrograma evidenciou a 
formação de 4 grupos, sendo um grupo mais isolado relacionado às altitudes elevadas 
(e.g., Serras do Espinhaço, Caparaó, etc.); um segundo grupo localizado em fundos de 
vales próximos ao Parque Estadual do Rio Doce; um terceiro grupo com altitudes 
intermediárias; um quarto grupo com baixas altitudes localizado no baixo Rio Doce. 
O teste de Mantel testando a correlação entre a matriz de dissimilaridades e de 
diferenças altitudinais foi muito significativo (p<0,001). O resultado sugere que a 
composição das comunidades foi influenciada fortemente pela altitude. A composição 
pode ser influenciada, ainda, por variáveis associadas à altitude, como temperatura, 
pluviosidade, profundidade dos solos, ocorrência de neblinas e geadas. As variáveis 
associadas devem ser avaliadas por estudos adicionais que utilizem modelos lineares 
globais da interação entre a altitude e as demais variáveis, de maneira a gerar modelos 
interativos que aprofundem os conhecimentos das regras de montagem das 
comunidades de Mata Atlântica na BRD. (Capes, Cnpq, Fapemig). Palavras-chave: 
diversidade beta, similaridade florística, filtro ambiental. 


