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Tendo  em  vista  que  os  efeitos  de  borda  podem  ocasionar  mudanças  na  composição  e
quantidade  de  espécies,  bem  como  nas  interações  entre  espécies  próximas  à  borda,  esta
pesquisa  foi  realizada  com  o  objetivo  de  registrar  se  existe  efeito  de  borda  em
Comunidades  de  Briófitas  que  colonizam  Astrocaryum  sciophilum  (Miq.)  Pulle
(Arecaceae)  em  um  fragmento  florestal  do  PDBFF  (Projeto  Dinâmica  Biológica  de
Fragmentos  Florestais),  e  se  ocorre  variação  na  taxa  de  colonização  de  Briófitas,
comparando a borda com o interior do fragmento. A área de estudo foi o fragmento de 100
ha da Reserva Dimona (PDBFF), em uma das bordas (5-10m) e no interior do fragmento
(500m da borda).  Em cada uma das áreas foram coletados oito indivíduos dos quais foram
selecionadas  uma folha  jovem e  uma velha,   coletando  cinco  pinas  da  região  central  de
cada  folha.  Após  a  coleta,  as  pinas  foram  levadas  ao  laboratório,  onde  se  realizou  a
medição da área ocupada por briófitas. Foi estabelecido que os primeiros 20 cm das pinas
seriam rejeitados e que seria utilizada a área subseqüente (20cm). Para a medição da área
ocupada e pontos de colonização de Briófitas, foi utilizada uma fita transparente dividida
em 80 quadrados de 0,5 cm2, resultando em uma área de 20cm2. A fita foi posicionada na
região  adaxial  de  cada  pina  e  procedeu-se  a  contagem  da  quantidade  de  quadrados
ocupados  por  briófitas,  bem como os  pontos  de  colonização  presentes.  Após  a  coleta  de
dados  realizou-se  a  análise  utilizando  a  Anova  e  o  Teste  de  Fisher.  Os  resultados
mostraram  que  existe  diferença  da  cobertura  de  Briófitas  entre  a  borda  e  o  interior  do
fragmento  florestal,  onde  foi  observado  que  no  interior  a  cobertura  é  maior  do  que  na
borda e que não existe diferença significativa na colonização de briófitas entre a borda e o
interior do fragmento florestal.
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