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MATERIAL & MÉTODOS
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Figura 1. Disposição espacial das unidades amostrais (retângulos) e representação hierárquica dos três níveis estabelecidos: Nível 1 (unidade
amostral), Nível 2 (sítio), Nível 3 (bloco). Distância entre parcelas = 50 m, distância entre sítios = 100 m e distância entre blocos = 300 m.
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Figura 2. Partição aditiva da riqueza de espécies da família Melastomataceae em três escalas espaciais. Partições observadas (barras
empilhadas da esquerda) em comparação aos valores esperados gerados por aleatorização (barras empilhadas da direita). Os valores à
direita são as proporções do número de vezes em que o valor esperado pelo modelo nulo (Esp) foi maior que o observado (Obs). Os valores
de riqueza correspondem à média do número de espécies em cada nível hierárquico, sendo α1 e β1 as diversidades no menor nível e β2 e β3,
as diversidades beta nos dois níveis subseqüentes.
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estudado ficou evidente ao analisarmos
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determinísticos, como diferenciação de

amostragens em larga escala.

em

comunidades

grupos

de

padrão

agrupado

organismos
de

que

distribuição
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