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Seção: Ecologia Vegetal

RELAÇÃO SOLO E ESTRUTURA VEGETAL NO GRADIENTE BORDA-INTERIOR EM UM 
FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA
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O efeito de borda é um processo importante ligado à fragmentação florestal, que permite compreender 
como as estruturas de paisagem influenciam a qualidade do habitat e, conduzir a modelos que conservem 
a diversidade biológica. Objetivo foi analisar a influência edáfica na estrutura da vegetação em ambiente de 
borda e interior de floresta. O estudo foi realizado, em Lençóis Paulista, SP, coletaram-se amostras com-
postas de solo para análises químicas e físicas em duas profundidades (0-20 e 20-40 cm) em parcelas de 
10X10 m em quatro transectos. Para o estudo do estrato arbóreo levantou-se a altura e o DAP de todos 
os indivíduos com altura ? 1,30m nas mesmas parcelas, totalizando 80 parcelas, com área amostral de 0,8 
ha. Foram levantados, no total, 10.916 indivíduos arbóreos distribuídos em 176 espécies de 53 famílias. 
Tanto a diversidade quanto a densidade das espécies arbóreas diminuíram significativamente no sentido 
borda-centro. A diferença entre borda e interior pode significar que o efeito de borda não é tão intenso no 
fragmento e este funciona sob o ponto de vista estrutural e funcional e não apenas como borda. As variáveis 
edáficas mostraram um forte gradiente até uma distância muito maior da borda do que a encontrada na es-
trutura da vegetação que estabilizou-se em 50m. As análises de fertilidade do solo apontaram um aumento 
significativo com a distância apenas para os macronutrinetes K, Mg e Ca  e saturação de bases (V%). Para 
Ca, os teores se estabilizaram a partir de 120 m de distância, mas a saturação de bases (V%) aumentando 
quase linearmente até os 140 m. Nem a variação de elevação e de declividade foram capazes de explicar 
o forte gradiente de fertilidade do solo, principalmente em relação à soma de bases. Apesar das diferenças 
verificadas deste fator abiótico não se pode atribuir a ele implicações tão forte sobre a comunidade vegetal, 
pois esta pode ter se desenvolvido em uma matriz diferente da atual e ser resultado de diferentes distúrbios.
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