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A disponibilidade de diferentes nutrientes, no solo, pode afetar, de forma considerável, a distribuição 

espacial de componentes arbóreos em fragmentos florestais, o que precisa ser melhor estudado em 

paisagens intensamente cultivadas com fragmentos florestais isolados. O presente estudo visa 

analisar a influência das variáveis químicas do solo na distribuição espacial de famílias botânicas com 

distintos papéis funcionais. Para isso, foram selecionados seis fragmentos florestais, na Bacia Guapi-

Macacu, RJ, sendo três com uso intensivo do solo no entorno e três com uso extensivo. Foram 

realizados levantamentos florísticos e análises químicas do solo, em três ambientes demarcados nos 

fragmentos: borda, núcleo e clareira. As amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-10 

cm e 10-20 cm. Conforme os resultados, os teores de K e P, nas duas profundidades amostradas, 

foram maiores nas bordas dos fragmentos com agricultura intensiva em seu entorno, o que 

provavelmente ocorreu devido à deriva de fertilizantes, e pode ter determinado a presença de 

espécies da família das Annonaceae, mais exigentes do ponto de vista nutricional. As principais 

conclusões preliminares são: a redução de indivíduos da família das Melastomataceae, nessas 

bordas, pode ter ocorrido pela adaptação natural desse grupo a ambientes menos férteis. A alteração 

na disponibilidade de nutrientes do solo pode condicionar mudanças na composição das comunidades 

vegetais, em função de processos adaptativos decorrentes da relação solo/planta. 
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