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RESUMO 
 
 

A borda de um fragmento florestal consiste na região que limita o fragmento da matriz 
circundante, sendo que além de ocorrer variação da borda para o interior quanto a 
temperatura, umidade, intensidade luminosa, densidade e diversidade da fauna e flora, 
também podem ocorrer diferenças entre diferentes tipos de bordas. Como hipótese, podemos 
esperar que as bordas florestais sem proteção, em frente a pastos ou outras áreas abertas, 
tendem a apresentar fortes gradientes com maior variação da borda para o interior, pois 
recebem maior intensidade de luz, maior temperatura, maior velocidade do vento e menor 
umidade relativa na borda. Quanto a vegetação, seria esperado nesse tipo de borda também 
que esta fosse mais densa na borda do que no interior da floresta. Por outro lado, nas bordas 
protegidas próximas de agrupamentos de árvores ou construções humanas esperamos 
gradientes mais suaves com menor variação da borda para o interior dos fatores abióticos e de 
características da fauna e flora. Portanto, florestas com bordas não protegidas teriam maior 
variação da borda para o interior quanto ao microclima e características da vegetação do que 
florestas com bordas protegidas. Para testar esta hipótese, este estudo teve como objetivo 
comparar a variação na estrutura da vegetação e do microclima em dois tipos de borda de um 
fragmento florestal no Parque Municipal Monteiro Lobato, Taubaté (SP). Dentro do fragmento 
duas linhas de parcelas foram estabelecidas em diferentes bordas, a primeira linha de parcelas 
foi estabelecida em uma borda desprotegida (BD) de frente para uma área aberta e a segunda 
foi colocada em uma borda protegida (BP) de frente a um prédio de 10 metros de altura. Em 
cada tipo de borda foram colocadas 10 parcelas (5m x 2m) da borda até 50m para o interior do 
fragmento. Dentro de cada parcela estimamos 10 variáveis abióticas e da estrutura da 
vegetação: A intensidade luminosa (lux), a temperatura do ar (oC), a velocidade do vento (m/s), 
a umidade relativa (%), a espessura da serrapilheira (cm), o número de lianas, o número de 
plântulas, o número de árvores, o diâmetro na altura do peito (cm), a cobertura de sub-bosque 
(%) e a cobertura do dossel (%). Para comparar cada parâmetro nos dois tipos de borda 
utilizamos o Coeficiente de Variação (CV%). Como esperado, observamos maiores variações 
na borda desprotegida sendo que as maiores diferenças de variação foram na espessura da 
serrapilheira (CV(BD)=37% e CV(BP)=28%), número de árvores (CV(BD)=70% e 
CV(BP)=52%), número de lianas (CV(BD)=73% e CV(BP)=46%), cobertura do sub-bosque 
(CV(BD)=40% e CV(BP)=35%), temperatura (CV(BD)=5% e CV(BP)=1%) e umidade relativa 
(CV(BD)=8% e CV(BP)=3%). Concluindo, bordas protegidas apresentam um gradiente mais 
suave e o uso de, por exemplo, agrupamentos de árvores próximas da borda poderiam 
amenizar a diferença entre o interior mais protegido da borda mais exposta em fragmentos 
florestais. 


