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Na  Amazônia  é  esperado  que  variações  na  densidade  de  espécies  arbóreas  sejam
fortemente correlacionadas com as características edáficas, como já reportado por diversos
autores.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  se  as  características  edáficas  determinam a
variação  na  densidade  de  espécies  arbóreas  em  parcelas  permanentes  na  Amazônia
Meridional.  O estudo  foi  realizado  na  Fazenda  Continental,  município  de  Cláudia,  Mato
Grosso (11º  35’  20,3” S e  55º  17’  34,7”  W).  Nesta  fazenda  estão  instalados  módulos  de
pesquisas  ecológicas  segundo  protocolos  de  coletas  gerados  pelo  Programa  de  Pesquisas
em  Biodiversidade.  Cada  módulo  é  composto  por  um  sistema  de  trilhas  formando  um
retângulo  de  5  km2.  Neste  sistema  são  instaladas  parcelas  permanentes  de  250  m  que
seguem a topografia do terreno para minimizar variações edáficas e topográficas internas,
onde são realizados os levantamentos florísticos padronizados. Os dados de densidade das
espécies arbóreas com DAP ≥ 30 cm, ocorrentes em uma faixa de 40 m de largura foram
coletados em dez parcelas. As amostras de solo foram coletadas em 3 profundidades para
correlacionar com a densidade das arbóreas, e para as análises foram utilizadas a Soma de
Bases,  Capacidade  de  Troca  de  Cátions,  areia  e  silte.  Nenhum  modelo  de  Regressão
Múltipla foi capaz de prever a variação em densidade para as profundidades de 0 a 10 cm
(R2=0,11, p=0,95), 10 a 20 cm (R2=0,42, p=0,52), e 20 a 40 cm (R2=0,27, p=0,76). Ainda
que os  modelos  não  tenham conseguido  prever  a  variação  na  densidade  das  arbóreas,  na
profundidade de 10 a 20 cm aparentemente o efeito pode não ter aparecido por não termos
amostrado  todas  as  unidades  amostrais.  Além  disso,  é  provável  que  a  inclusão  ou
substituição  de  elementos  das  características  edáficas  possam  mudar  o  cenário.  De
qualquer  forma,  existe  tendência  de  haver  variação  na  densidade  de  arbóreas  mediadas
pelas características edáficas.
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