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RESUMO 

A Mata Atlântica atualmente possui menos de 12% de sua vegetação original, concentrados em pequenos 

fragmentos. O objetivo deve trabalho foi avaliar se pequenos fragmentos de Mata Atlântica na 

Rio Grande – MG são importantes para a conservaç

florestais, onde foram amostrados e identificados todos os indivíduos arbóreos medido a 1,30 m de altura do solo 

com circunferência superior ou igual a 5 cm. 

espécies e uma baixa similaridade florística, demonstrando que 

espécie particular e a conservação dos mesmos é importante para a preservação da biodiversidade da Mata 

Atlântica.  

 
Palavras-chave:florestas estacionais semideciduais; biodiversidade; heterogeneidade 

ambiental 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Mata Atlântica consiste em 

por florestas ombrófilas (densa e mista) e estacionais (semideciduais e deciduais)

domínio apresenta uma grande biodiversidade, abrigando um elevado número de espécies 

(cerca de oito por cento de todas as espécies terrestres) e um alto grau de endemismo 

(MYERS et al., 2000). No entanto, cerca de 88,27% da Mata Atlântica original foi perdida, e 

apenas 11,73% da vegetação original permanece (

ecossistemas mais ameaçados do mundo
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A Mata Atlântica atualmente possui menos de 12% de sua vegetação original, concentrados em pequenos 

fragmentos. O objetivo deve trabalho foi avaliar se pequenos fragmentos de Mata Atlântica na 
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Além disso, 83,4% da vegetação remanescente estão concentradas em fragmentos 

menores que 50 ha, configurando a Mata Atlântica como o domínio brasileiro mais 

descaracterizado (IBGE, 2012).

vegetal primitiva encontra

bastante perturbados por distúrbios antrópicos como

madeira (OLIVEIRA-FILHO & MACHADO

avaliar a diversidade biológica contida nos atuais fragmentos florestais

Atlântico, a fim de demonstrar que apesar do tamanho reduzido, os mesmos ainda asseguram 

a conservação de uma diversidade elevada de espécies

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo:Foram estudados três fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual, 

localizados na Região do Alto Rio Grande, Minas Gerais. D

estão localizados em Lavras 

aproximadamente 8,75 ha dentro do campus da Universidade Federal de Lavras 

al. 2008), enquanto o segundo (LVS2) apresenta aproximadamente 7 ha às margens do Rio 

Capivari(SOUZA et al. 2003). 

MG e compreende uma área de 17 ha

 

Coleta de dados: Em cada um dos fragmentos foram amostradas 

400 m²(1 hectare por fragmento)

vivos e com diâmetro à altura do peito (DAP), medido a 1,30 m de altura do solo, superior ou 

igual a 5 cm. A coleta de dados ocorreu

2016 no LVS1. 

 

Análise de dados:As possíveis diferenças na composição florística existentes entre os três 

fragmentos foram verificadas por meio de análise multivariada do tipo escalonamento 

multidimensional não-paramétrico (NMDS), empregando

a distância de Bray-Curtis (LEGENDRE; LEGENDRE, 1998). A formação de prováveis 

grupos concebidos na NMDS foi avaliada através de análise de similaridade ANOSIM 

(CLARKE, 1993), utilizando
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

 

 A ordenação produzida pela NMDS (stress: 

a verificação de que os fragmentos

é corroborada pela análise de similaridade ANOSIM, na qual o coeficiente p apr

valor < 0,01 (Tabela 1), havendo diferença estatística significativa entre as composições 

florísticas dos três fragmentos

sãoseparáveis.Analisando a riqueza de espécies

número de espécies semelhantes, com o LVS2 apresentando 155 espécies, ING com 150 

espécies e LVS1 com 148 espécies.

Figura 1 Diagrama de ordenação resultante da análise multidimensional não paramétrica 

(NMDS) mostrando disposiçã

composição florística

Minas Gerais. No qual os símbolos pretos representam as parcelas do fragmento 

LVS1, os laranjas as parcelas do fragmento LVS2 e os v

 

Tabela 1 Resultado dos testes emparelhados de one

os três fragmentos florestais 

fragmento em Lavras 1; LVS2

Ingaí. 

 

 LVS1

LVS1  ------

LVS2 0,0001

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ordenação produzida pela NMDS (stress: 0,19) para os três fragmentos possibilitou 

a verificação de que os fragmentos apresentam partição florístico (Figura 1). Esta informação 

é corroborada pela análise de similaridade ANOSIM, na qual o coeficiente p apr

valor < 0,01 (Tabela 1), havendo diferença estatística significativa entre as composições 

florísticas dos três fragmentos, e valor de R < 0,79 indicando 

Analisando a riqueza de espécies por hectare, os fragmentos apresentaram 

espécies semelhantes, com o LVS2 apresentando 155 espécies, ING com 150 

espécies e LVS1 com 148 espécies. 

Figura 1 Diagrama de ordenação resultante da análise multidimensional não paramétrica 

(NMDS) mostrando disposição das parcelas dos fragmentos em relação à 

florística para os fragmentos estudados na Região do Alto Rio Grande, 

. No qual os símbolos pretos representam as parcelas do fragmento 

LVS1, os laranjas as parcelas do fragmento LVS2 e os verdes do fragmento ING.

Resultado dos testes emparelhados de one-way ANOSIM valor da estatística p para 

os três fragmentos florestais na Região do Alto Rio Grande, Minas Gerais

fragmento em Lavras 1; LVS2= fragmento em Lavras 2 e ING

LVS1 LVS2 

------ 0,0001 

0,0001  ------ 
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 Os fragmentos florestais na Região do Alto Rio Grande 

elevada riqueza e uma baixa 

reduzido e da proximidade geográfica

vegetal da Mata Atlântica, 

espécies particular. Essa elevada diversidade de espécies tem sido observada em outros 

fragmentos da região e tem sido 

fragmentos (BOTREL et al. 2002; VAN DEN BERG, OLIVEIRA

devido adistribuição das es

diversidade de habitat para a ocorrência de espécies (

al. 2013). Com isso, a elevada diversidade florística 

topografia, saturação hídrica

características de solo como fertilidade e textura 

habitats. 

Além de assegurar uma elevada diversi

ainda diversos serviços ambientais, 

manutençãoda fertilidade do solo, 

equilíbrio climático e fonte de alimento

preservação dos pequenos fragmentos existentes na Mata Atlântica 

assegurar a conservação da biodiversidade 

 

CONCLUSÃO 

 

 Os fragmentos florestais 

diversidade de espécies elevada e particular condicionada pela heterogeneidade ambiental de 

cada fragmento, demonstrando que esses fragmentos são importantes para a conservação da 

biodiversidade da Mata Atlântica. 
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