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RESUMO 
 
 

A substituição de grandes áreas de florestas por ecossistemas diferentes leva à criação de 
fragmentos florestais isolados, imersos por uma matriz de ambientes não florestais. A grande 
exposição do perímetro dos fragmentos florestais a muita luz, altas temperaturas e baixa 
umidade resultam em gradientes físicos e bióticos e danos na bordas florestais, o efeito de 
borda. Além disso, bordas ao lado de pastos e outros tipos de áreas abertas tendem a gerar 
gradientes fortes até o interior enquanto que bordas protegidas por árvores próximas ou 
construções tendem a apresentar gradientes suaves, pois há um sombreamento além de 
temperaturas e umidades mais amenas na borda. O presente estudo avaliou a variação da 
estrutura da vegetação e do microclima em relação à distância da borda em dois tipos de borda 
em um fragmento de floresta semidecídua. O estudo foi realizado em um fragmento florestal 
dentro do Parque Municipal Monteiro Lobato, Taubaté (SP). Foram estabelecidas duas linhas 
de 10 parcelas (5m x 2m) intercaladas para direita e esquerda. Cada linha de parcelas foi 
colocada em uma borda diferente; uma desprotegida com muita luz direta e outra protegida 
com um prédio construído ao lado da borda e portanto gerando sombra. As linhas de parcelas 
estavam distantes 100m entre si e da borda até 50 metros para o interior do fragmento. Dentro 
de cada parcela estimamos 11 variáveis: Espessura da serrapilheira (cm), número de plântulas, 
número de árvores, perímetro na altura do peito (PAP) que depois foi transformado para 
diâmetro (DAP), número de lianas, cobertura de sub-bosque (%), cobertura de dossel (%), 
número de bambus, intensidade da luz (Lux), temperatura (oC), umidade relativa (%) e 
velocidade do vento (m/s). Testamos possíveis associações entre estas variáveis com a 
distância da borda através de correlações e regressões lineares simples. O presente estudo foi 
desenvolvido como atividade prática das disciplinas de Ecologia Básica e Ecologia de 
Populações do curso de Ciências Biológicas da Universidade de Taubaté. Como esperado, 
encontramos um gradiente mais forte na borda não protegida. Registramos o DAP (r=-0,90; 
r2=0,81; P=0,00), a umidade relativa (r=-0,86; r2=0,73; P=0,00) e a cobertura do subbosque 
(r=-0,75; r2=0,56; P=0,01) maiores na borda e diminuindo para o interior da floresta. Na 
vegetação da borda protegida registramos apenas o número de lianas diminuindo para o 
interior da floresta (r=-0,70; r2=0,49; P=0,02) e a temperatura aumentando para o interior (r=-
0,640; r2=0,41; P=0,05). Apesar de muitas das associações não serem significativas 
registramos quase todas variáveis na borda não protegida com associações negativas 
indicando que a vegetação tende a ser mais densa na borda. Entretanto, na borda protegida 
registramos aproximadamente metade das associações negativas e metade positivas indicando 
que devido a proteção da borda o gradiente seria mais suave. Portanto, o efeito de borda pode 
ser amenizado em fragmentos florestais com uma proteção natural como o plantio de árvores. 


