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Seção: Ecologia Vegetal

EFEITO DE BORDA SOBRE A POPULAÇÃO DE Pachystroma longifolium (Ness) I. M. 
Johnst. (Euphorbiaceae) NO PARQUE ESTADUAL MATA SÃO FRANCISCO, PARANÁ.
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A fragmentação de áreas naturais tem provocado diversas mudanças no ambiente, uma delas é a criação 
artificial de bordas, as quais alteram as condições microclimáticas e edáficas dos fragmentos restantes. A 
maneira como as espécies respondem a estas alterações depende do comportamento ecológico das mes-
mas. Enquanto as climácicas tendem a desaparecer de áreas sob efeito de borda, as pioneiras podem ser 
favorecidas. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da borda florestal em uma população de Pachys-
troma longifolium (Ness) I. M. Johnst. (Euphorbiaceae,) no Parque Estadual Mata São Francisco, Paraná. O 
trabalho foi realizado de maio a junho de 2011 e foram instaladas 27 parcelas, na borda florestal. Todos os in-
divíduos da espécie foram mapeados e tiveram a altura do indivíduo e os diâmetros na altura do peito (DAP) 
e a altura do solo, medidos. Os indivíduos foram organizados em classes de altura e diâmetro. Foram esti-
madas, ainda, densidade, dominância, frequência e distribuição espacial. O índice de cobertura do dossel 
também foi calculado.  Foram registrados 14 indivíduos de Pachystroma longifolium. A área amostral apre-
sentou densidade de 51,85 ind.ha-1. Não foram encontrados indivíduos em todas as parcelas, deste modo, 
a freqüência foi de 40,74%. A dominância foi de 2,94x10-4 m2/ha. A distribuição espacial de Pachystroma 
longifolium mostrou-se agregada, com um maior percentual de indivíduos em áreas de maior cobertura de 
dossel, sendo confirmado pelo coeficiente linear de Pearson, que indicou uma correlação positiva (0,3011). 
A população de Pachystroma longifolium necessita de sombra para o desenvolvimento inicial, o fato de não 
ter sido encontrado muitos indivíduos nas primeiras classes de tamanho, pôde ser atribuída à dificuldade de 
estabelecimento da espécie na área. Os resultados mostraram que as condições ambientais da borda flores-
tal desfavorecem Pachystroma longifolium, já que a espécie não apresenta regeneração natural satisfatória.
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