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A exposição das bordas florestais às alterações abióticas pode alterar drasticamente
a  dinâmica  florestal.  Para  muitas  espécies,  o  período  de  floração  ou  frutificação  varia
sazonalmente,  estando  relacionado  a  fatores  abióticos  e  bióticos  da  comunidade.  Com  o
intuito  de  avaliar  a  produção  de  frutos  e  sua  disponibilidade  para  a  fauna  em  diferentes
ambientes,  foram  analisados  padrões  temporais  e  espaciais  de  frutificação  de  espécies
arbóreas  no  PARNA-Tijuca,  considerando bordas  de  estradas  pavimentadas  e  trechos  do
interior  da  floresta.  Em  dois  sítios  de  estudo  foram  demarcados  transectos,  sendo  um
próximo  à  margem  da  estrada  (0-10  m)  e  outro  no  interior  da  floresta  (90-100  m).  As
espécies  Euterpe  edulis  (Arecaceae),  Geonoma  schorttiana  (Arecaceae),  Myrceugenia
myrcioides  (Myrtaceae)  e  Myrcia  spectabilis  (Myrtaceae),  de  alta  frequência  absoluta  no
local,  foram  observadas  mensalmente  durante  um  ciclo  anual  (maio/2009  a  abril/2010).
Para estimar a produção de frutos foram calculados dois índices: atividades de fenofase e
percentual de intensidade de Fournier (1974), sendo este utilizado também para a avaliação
do  sincronismo  das  populações  nas  fenofases.  Na  borda  M.  myrcioides  apresentou-se  de
assincrônica a pouco sincrônica e período reprodutivo foi de junho a outubro, porém não
foi registrada atividade reprodutiva no interior da floresta. M. spectabilis  na borda variou
de pouco sincrônica a altamente sincrônica, apresentando atividade reprodutiva de janeiro
a  dezembro,  enquanto  no  interior  foi  assincrônica  de  fevereiro  a  dezembro.  Nos  dois
ambientes G. schottiana apresentou período reprodutivo ao longo de todo estudo, variando
de  assincrônica  a  pouco  sincrônica.  E.  edulis  apresentou  atividade  reprodutiva  de
dezembro  a  abril  e,  em  ambos  os  ambientes,  foi  de  assincrônica  a  pouco  sincrônica  na
borda e  assincrônica  no  interior.  Estes  padrões  corroboram com outros  estudos  em Mata
Atlântica,  porém  a  continuidade  das  avaliações  permitirá  melhor  ponderação  sobre  a
possibilidade  de  ano  atípico,  principalmente  para  M.  myrcioides  que  não  apresentou
período reprodutivo no interior da floresta.
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