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A composição de espécies, estrutura e processos ecológicos de um ecossistema nas 
proximidades da linha de contato com outro ecossistema podem sofrer mudanças, como 
resultado de interações (fluxo de energia, nutrientes e espécies) ao longo da fronteira entre 
esses ecossistemas. A distância que essas mudanças penetram no habitat tem sido usada como 
medida da intensidade dos efeitos de borda. Esses efeitos têm importantes implicações na 
conservação de ecossistemas adjacentes. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o 
efeito de borda num fragmento de floresta em área urbana em Fortaleza. O estudo foi 
realizado em fragmento de mata de tabuleiro semiperenifolia (3º 34’ 16”.79 e 3º 34’ 43”.49 
Lat. S; 38º 34’ 03”.81 e 38º 34’ 42”.71 Long. W), com área total de 4 ha,  no campus da 
Universidade Federal do Ceará, em maio de 2008. Seguindo o perímetro da mata, foram 
estabelecidas 6 linhas paralelas, perpendiculares à borda distantes 15 metros entre si, cada 
uma contendo 7 parcelas de 1m2, separadas em 5m, que perfaziam a distância de 30 m em 
direção ao interior da floresta. Foram analisadas as variáveis: espessura da serrapilheira, 
medida em cada ângulo e no centro da parcela; o perímetro (à altura de 1,30 m do solo) das 
árvores iguais ou maiores que 2m mais próximas do centro da parcela; número de árvores 
(iguais ou maiores que 2m) existentes no raio de 2m do centro da parcela; e cobertura do 
dossel, analisada visualmente, registrando sua ausência (valor zero) ou presença (valor um) 
em quatro pontos distantes 1m do centro para cada lado da parcela, somando-se os valores 
obtidos. A espessura da serrapilheira e o perímetro das árvores apresentaram uma associação 
negativa com a distância da borda (r2=0,73 e r2=0,55, respectivamente). O número de árvores 
mostrou uma associação positiva com a distância da borda (r2=0,94). A associação entre a 
distância da borda e a cobertura do dossel foi forte e não-linear (r2=0,91). A análise das 
variáveis evidencia que o efeito de borda pode ser observado e se estende de 10 a 20 metros 
em direção ao centro da mata, sendo este padrão, contudo, influenciado por fatores antrópicos. 
Um futuro estudo sobre manejo e conservação do fragmento é necessário, pois foi observado 
que a dinâmica da floresta está sendo perturbada, provavelmente, por fatores como a retirada 
não planejada de árvores e o despejo de esgoto. (UFC) 

Palavras-Chave: Efeito de borda, Mata de tabuleiro, Serrapilheira, Dossel, Densidade de 
árvores, Perímetro das árvores 

191/303




