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Alterações ecológicas nos contatos floresta x paisagem antrópica são denominadas efeitos de 
borda. Estudos em formações sujeitas aos efeitos de borda indicam uma estrutura física menos 
desenvolvida apontando que a declividade possa ser fator relevante para diferenças estruturais 
na vegetação. O objetivo deste trabalho foi avaliar parâmetros de estrutura física da 
vegetação, associando a declividade de trechos de encosta recortadas por estradas 
pavimentadas no PARNA Tijuca/RJ. O diâmetro a 1,30cm do solo (DAP), altura inicial (h) e 
total da copa (Ht) foram mensurados na vegetação à margem de estradas que há 70 anos 
recortam a área. Em sete sítios foram delimitadas parcelas de 10x10m nas distâncias 0-10, 30-
40, 60-70 e 90-100m, da estrada para o interior da floresta. Foram amostrados os indivíduos 
com DAP =982) e mensurada a declividade por parcela (n=5) e ao longo de cada 
perfil (n=20). As medianas nas respectivas distâncias foram: DAP(cm)=4,9; 5,4; 5,4 e 4,9; 
h(m)=3,0; 5,0; 4,5; 4,5; e Ht(m)=6,0; 8,0; 8,0; 8,0. A vegetação (H(3,982)) não apresentou 
diferenças nos DAP ao longo do perfil (p=0,5232), porém, as alturas apresentaram-se 
diferentes (h, p<0,0001 e Ht, p=0,0003), com menor desenvolvimento dos indivíduos até dez 
metros. A área basal média foi de 48,8m2/ha, assemelhando-se a outras caracterizadas em 
"bom estado de conservação". Porém, as áreas basais por distância: 29,7; 43,4; 56,7 e 
65,4m2/ha apresentaram tendência ao aumento, conforme a interiorização. A declividade 
média de todos os perfis foi de 22,8o, com valores médios de 16,6o, 25,6o, 25,5o, 21,4o, nas 
referidas distâncias. Apesar da média mais baixa em 0-10m, não foram encontradas diferenças 
significativas ao longo do perfil (F(3,12)= 2,577; p=0,1023). Considerando a semelhança entre 
as declividades e, em razão de ser esperada uma estrutura física menos desenvolvida em 
trechos mais íngremes – contrário ao encontrado na área – sugere-se que outros fatores 
associados à borda possam estar influenciando nas alturas mais baixas das árvores até os dez 
primeiros metros. Tais resultados podem ser decorrentes de aspectos geo-hidrológicos, com o 
menor estabelecimento de indivíduos de grande porte em trechos próximos à rupturas de 
relevo, como por exemplo recortes de estradas, e/ou à permanência de fatores impactantes, 
inerentes a manutenção das estradas, os quais podem estar conduzindo à condição de "borda 
ativa" e influenciando mais nos primeiros metros da floresta. Autorização SISBIO 15160-1. 
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