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As alterações bióticas e abióticas resultantes do efeito de borda podem influenciar na produção e acúmulo 
de serapilheira nos fragmentos florestais e, consequentemente, resultar em mudanças nos fatores físicos do 
meio e alterações na comunidade vegetal. Assim, esse estudo objetiva avaliar se existe diferença na quanti-
dade de serrapilheira acumulada entre a borda e interior de um fragmento de floresta Atlântica, e sua relação 
com a riqueza e densidade das espécies herbáceas presente nesses dois habitats. Tal fragmento encontra-
se inserido nas propriedades da Usina Serra Grande, Alagoas (8°30’N-35°50’W). Para coleta da serapilheira 
foram estabelecidas aleatoriamente 50 parcelas (50 cm de lado), em cada ambiente estudado. Obteve-se 
o peso úmido e seco de cada amostra. Considerou-se serapilheira acumulada todo material depositado na 
superfície do solo. Para analisar diferenças quanto a quantidade de serapilheira entre os dois ambientes 
foi aplicado o teste de Mann-Whitney. A relação entre esse fator ambiental e a riqueza e densidade das 
espécies foi obtida através da análise de regressão linear simples. Observaram-se diferenças significativas 
quanto aos valores de serapilheira acumulada (U=956,5; p= 0,0215) entre a borda e o interior do fragmento. 
Os maiores valores foram registrados para as parcelas do interior (81-657g; mediana=288,5g) em relação 
as parcelas da borda (83-533g; mediana=261g).  Tanto a riqueza quanto a densidade das ervas foram in-
fluenciadas pelo parâmetro abiótico escolhido, tendo influenciado parcialmente a distribuição das espécies 
na borda e interior do fragmento. Tende a haver um maior acúmulo de serapilheira na borda nos primeiros 
anos após a sua formação. De acordo com a literatura, a abundância de grandes árvores, presentes no in-
terior florestal, tende a contribuir mais com a produção e acúmulo de serapilheira sobre o solo. O parâmetro 
ambiental analisado nesse estudo contribuiu para o arranjo e distribuição das espécies entre os habitats.
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