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Partindo da hipótese de que bordas formadas há várias décadas têm fisionomia, dinâmica e
estrutura, tanto do dossel como do sub-bosque, semelhantes às da vegetação do interior de
fragmentos,  foi  quantificada  a  influência  do  efeito  de  borda  em  duas  ocasiões  (2005  e
2008), em três ambientes de um fragmento na Floresta Atlântica em Igarassu, Pernambuco.
A borda foi definida do limite florestal até 50 m, um ambiente intermediário entre 50 e 100
m e o interior a mais 150 m do limite. Foram alocadas, por ambiente, 10 parcelas de 10 ×
10 m para amostragem do dossel (indivíduos com diâmetro do caule a 1,30 m > 4,77 cm) e
10 de 5 × 5 m para o sub-bosque (indivíduos com diâmetro do caule ao nível do solo entre
0,96 e 4,77 cm). No dossel, as maiores riqueza e diversidade foram registradas na borda.
Houve tendência a diminuição do diâmetro e da área basal do dossel em direção ao interior
florestal,  embora  não  tenham ocorrido  diferenças  significativas.  As  taxas  de  mortalidade
no dossel foram ligeiramente maiores nos ambientes próximos ao limite florestal enquanto
a maior taxa de recrutamento ocorreu no interior. No sub-bosque a maior riqueza ocorreu
no  interior  e  as  maiores  diversidade  e  equabilidade  no  ambiente  intermediário.  Os
ambientes mais próximos do limite florestal tiveram diâmetros maiores que os do interior e
densidades  e  áreas  basais  menores.  Também  tiveram  maior  recrutamento  enquanto  o
interior  teve  mortalidade  foi  mais  pronunciada.  O  crescimento  foi  semelhante  nos  três
ambientes.  Os resultados indicaram que o tempo de resposta  dossel  e  do sub-bosque  são
distintos.  
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