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Existem poucos estudos sobre comunidades herbáceas terrestres na Amazônia e suas
relações com o solo e a topografia em escalas locais ainda são pouco compreendidas.
O objetivo deste trabalho foi investigar a distribuição e abundância das espécies em
relação à topografia e fertilidade do solo na grade de trilhas do Programa de Pesquisa
em  Biodiversidade  (PPBio)  na  FLONA  de  Caxiuanã,  Amazônia  Oriental.  O
levantamento  foi  realizado  em  30  transecções  de  2  x  100  m  (0,6  ha  no  total),
distantes  em  média  um  quilômetro,  seguindo  protocolo  14  (ervas  e  epífitas)  do
PPBio. As espécies que ocorreram em no mínimo cinco transecções foram utilizadas
para  capturar  o  padrão  de  distribuição  em  relação  às  variações  observadas  na
topografia  e  fertilidade do solo  através de ordenações diretas.  A associação entre  o
número  de  espécies  e  de  indivíduos  por  transecção  com  a  fertilidade  do  solo  e  a
topografia  foram  avaliadas  por  meio  de  regressão  múltipla.  No  total,  foram
amostrados  5421  indivíduos  pertencentes  a  36  espécies,  sendo  1  licófita,  7
monilófitas e 28 magnoliófitas. A família Marantaceae apresentou os maiores valores
de  riqueza  de  espécies,  abundância  e  frequência.  Entre  as  espécies  que  foram
analisadas  (20  no  total),  a  maioria  ocorreu  em  quase  todas  as  transecções  e  não
apresentaram  distribuição  associada  com  fertilidade  do  solo,  exceto  Selaginella
conduplicata,  Ischnosiphon  martianus  e  Ischnosiphon  gracilis  que  apresentaram
maior  abundância  relativa  em locais  com menor  fertilidade  e  Adiantum cajennense
em  locais  com  maior  fertilidade.  No  gradiente  de  topografia,  as  espécies
apresentaram  padrão  de  distribuição  uniforme,  exceto  Ischinosiphon  martianus,
Ischinosiphon  gracile  e  Calathea  aberrans  que  apresentaram  tendência  de
associação com altitudes menos elevadas. No nível das transecções, apenas o número
de  indivíduos  esteve  associado  negativamente  com  a  fertilidade  e  a  topografia;  o
número de espécies não apresentou associação. Em termos gerais, a distribuição das
espécies não pôde ser explicada por variações na topografia e fertilidade do solo e o
número  de  indivíduos  por  transecção  foi  explicado  apenas  parcialmente  por  estas
mesmas variáveis.
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