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O crescente desmatamento que a Mata Atlântica vem sofrendo ocasionou um cenário atual
de fragmentação florestal. Tais fragmentos podem ser circundados por diferentes tipos de
matriz,  ou  divididos  por  corredores  desmatados  lineares  ocasionados  pela  construção  de
rodovias ou linhas de transmissão de energia. Isto leva a criação de bordas florestais, onde
estas  podem  sofrer  ‘efeitos  de  borda’.  Diante  de  tal  situação,  este  trabalho  tem  como
objetivo avaliar se a comunidade arbórea (DAP≥5 cm) na Reserva Biológica do Tinguá-RJ
  está  sujeita  a  efeitos  de  borda  negativos  através  da  comparação  da  composição  das
espécies que ocorrem em bordas artificiais e interiores florestais preservados e a partir da
ocorrência  e  classificação  quanto  ao  modelo  de  síndromes  dispersão  em  39  parcelas
permanentes, sendo 20 em bordas florestais (10 na borda B-200, de aprox. 200 anos; e 10
na borda B-30, de aprox. 30 anos) e 19 parcelas em interiores preservados distantes a mais
de 400m de qualquer borda (10 em INT-1 e 9 em INT-2) que serviram como controle. A
partir  das  espécies  já  levantadas  na  reserva,  foram  selecionadas  três  famílias  botânicas:
Lauraceae,  Leguminosae  e  Rubiaceae.  Com  isso,  foi  feita  a  comparação  da  composição
florística e dos tipos de síndromes de dispersão entre as quatro localidades através de testes
estatísticos.  A  localidade  B-30  apresentou  tanto  maior  riqueza  quanto  maior  densidade
total  em relação às demais localidades,  além disso,  foi  constatada a  presença de espécies
típicas  de  estágios  sucessionais  iniciais,  levando  a  inferir  que  esta  borda  está  sendo
submetida a efeitos de borda.  Houve o predomínio de síndrome zoocórica,  seguindo-se a
anemocórica e autocórica. Não foi constatada relação negativa entre os tipos de síndromes
de dispersão e efeitos de borda. 
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