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Na Planície Costeira Fluminense produziu-se uma paisagem com raros fragmentos grandes e 
uma infinidade de pequenos e médios formados, majoritariamente, por vegetação secundária. 
Compará-los permite avaliar a existência ou não de relação entre os diferentes efeitos da 
fragmentação e a conseqüência destes na estrutura e funcionamento das comunidades. Neste 
trabalho, se comparam (Anova-Nested Design) estimativas de biomassa (BIOM; Peso Seco-
Kg.ha-1) e densidade específica da madeira (DEM-peso seco/volume de água deslocado-g.cm-

3) de fragmentos de floresta ombrófila densa pequenos (~22 ha), médios (~143 ha) e grandes 
(~1367 ha) na região do Imbaú, RJ, visando testar a hipótese de que fragmentos pequenos têm 
menor biomassa e densidade da madeira que fragmentos grandes. Para a obtenção da 
biomassa fez-se estudo fitossociológico prévio e usou-se a equação alométrica: Ln(Peso 
Seco)=-2,19+2,54(Ln DAP). Nos fragmentos pequenos, médios e um dos grandes, todos 
secundários, amostraram-se os troncos das principais populações (2/3AB) com trado para  
cálculo da DEM. Nos outros grandes (Rebio União), devido à alta diversidade florística, 
amostraram-se ao acaso 32 indivíduos de dimensões médias. A média de BIOM e DEM nos 
fragmentos foi: pequenos=162.931 e 0,67; médios=305.381 e 0,67; grandes= 359.305 e 0,71. 
O fragmento grande com características de secundário apresentou menores valores de BIOM 
(221.713) e DEM (0,69) que os maduros de mesmo tamanho (428.101 e 0,74). Os fragmentos 
pequenos apresentaram BIOM significativamente menor do que os demais, mas estes não 
diferiram entre si. Esta tendência foi reforçada pela significativa correlação (r=0,75*) entre 
área do fragmento e DEM, que resultou da maior proporção de populações de espécies tardias 
nos fragmentos grandes e maduros que, como se espera, tem madeira mais densa. Embora 
existam na área processos concomitantes à variação de tamanho que atrasam a sucessão e 
influem no estoque da biomassa, como a extração seletiva de madeira que abre mais o dossel 
e facilita a regeneração de pioneiras de rápido crescimento e madeira mais leve, a 
confirmação da hipótese de redução de biomassa e densidade de madeira acentuada nos 
menores fragmentos, demonstra ser um impacto resultante do tamanho do fragmento como 
conseqüência da fragmentação florestal e seu efeito de borda. (PPG-ERN-UENF, Embrapa 
Solos, JBRJ, ICM-REBIO União, CEPF, FNMA, FAPERJ, CNPq) 
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