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RESUMO
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A Mata Atlântica encontra-se fortemente fragmentada e o efeito de borda, inerente
 a este processo, representa um desafio no tocante a conservação desses
 remanescentes. Essa pesquisa objetivou verificar a florística e estrutura da borda
 um fragmento florestal ombrófilo densa de terras baixas, em uma Reserva
 Biológica no norte do Estado (ca. 1505ha). Foram alocadas sistematicamente 12
 parcelas de 25x10m, totalizando 3000m². Seis parcelas limítrofes a uma estrada
 não asfaltada, com transito intenso de carretas que transportam eucalipto oriundo
 de colheitas florestais, e seis parcelas contíguas a uma área de pastagem. Os
 dados estruturais coletados foram altura e diâmetro dos indivíduos lenhosos que
 apresentaram CAP>20cm. Cada indivíduo foi identificado com plaquetas de
 alumínio. As espécies foram agrupadas de acordo com o sistema de classificação
 APGIII. Todos os indivíduos amostrados foram coletados para identificação junto
 ao herbário CVRD e depositadas no VIES. Foram amostrados 302 indivíduos
 distribuídos em 87 espécies, pertencentes a 33 famílias. As cinco espécies
 dominantes possuem 34% do Valor de Importância (VI) em ordem decrescente:
 Joannesia princeps, Annona dolabripetala, Astronium concinnum, Astrocaryum
 aculeatissimum e Tapirira guianensis. Quanto à riqueza de espécies, a borda
 associada à pastagem possui a maior em relação à borda contígua à estrada.
 Assim como acontece na densidade. No gradiente borda-interior a densidade
 diminui da primeira para a segunda, simultaneamente há um aumento nos valores
 de diâmetro e altura, seguindo mesmo gradiente. Os resultados podem indicar a
 ocorrência de impactos com maior intensidade no trecho associado à estrada,
 fato a ser consolidado com outros estudos. Isso remete a importância na
 conservação deste remanescente com a implantação de medidas que visem à
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 minimização desses impactos causados pelas atividades do entorno da unidade,
 especificamente a de colheita e transporte florestal oriundo da produção de
 eucalipto.
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